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Történeti háttér

Téglás első írásos említése az 1332–35. évi 
pápai tizedjegyzékben fordul elő. Ekkoriban 
a Gutkeled nembeli Dorog unokái birtokolják, 
1338-ban egy birtokosztozkodás során a Dobi 
Dorogi családnak jut. Nem sokkal később, 
1347-ben Debreceni Dózsa fiai Macs és Sám-
son mellett megszerzik Téglás nagyobb részét, 
s a falu a debreceni uradalom része lesz. A 
Debreceni család fiági kihalása után a leányági 
örökösök, a Telegdi, Csaholyi, ónodi Czudar 
famíliák mellett a Dobi család leányági örökö-
seként a Tornaiak osztoznak Tégláson, de ké-
sőbb Hunyadi János is birtokos benne. Szako-
lyi Miklós 1453-ban új adomány címén Macs, 
Szoboszló, Hegyes, Hadház és Sámson rész-
birtokok mellett Téglást is megszerzi. Több 
Debrecen környéki faluval együtt 1477-ben 
Szilágyi Erzsébet vásárolta meg. A Hunya-
di család kihalása után új adomány címén az 
anarcsi Tegzes família birtokába kerül. A 16. 
század elején a debreceni uradalom részeként 
előbb a Szapolyai, majd az Ártándi család, ké-
sőbb Serédi Gáspár a birtokosa. 
Bár a török hódoltság peremvidékén feküdt, 
az 1572. évi adóösszeírásban 25 portával sze-
repel, 1583-ban pedig 28 család lakja. Komo-
lyabb változást az egész vidéken végigsöprő 
1594. évi tatár pusztítás okozott, ezután pusz-
ta faluként írják össze. A 17. század elején a 
ruszkai Dobó család leányági örököseként a 
Lorántffyak szerzik meg, majd Lorántffy Zsu-
zsanna házassága révén Téglás a Rákócziak 

birtoka lett. Katonai szolgálatuk fejében I. 
Rákóczi György fejedelem 1621-ben itteni 
részbirtokára mintegy félszáz hajdúvitézt te-
lepített. A hajdúkiváltságok törvényi megvo-
nása után lakóit jobbágyi állapotba helyezték 
vissza, ezután a lakosságnak földesúri taksát 
kellett fizetnie. Ezt követően I. Rákóczi Ferenc 
is telepített ide hajdúkat benépesítési célzattal, 
ugyanis a Szejdi-dúlás során Téglás népessége 
is erősen megcsappant. Az újonnan telepítet-
teknek nem voltak hajdúkiváltságaik, s taksát 
kellett fizetniük.
A 17. században Téglás előbb a Rákócziak 
sárospataki birtokához, majd a tokaji kamarai 
uradalomhoz tartozott. Lakói évi taksafizetés 
fejében csak kísérő és postaszolgálattal tartoz-
tak, szabad költözködési joggal bírtak. A határ-
használatban a 17–18. században a gyepváltó 
földművelés, a legelőváltó gazdálkodás érvé-
nyesült: a családok a bőven rendelkezésre álló 
közös területből szabadon kaphattak művelés-
re földet; a telkekhez tartozó szántót és lege-
lőt minden évben a falu elöljárója osztotta ki. 
A gabonafélék mellett elsősorban kukoricát, 
kendert, lent és káposztát termeltek eladásra, 
a szántóföldek silány minősége miatt korán el-
terjedt a trágyázás. A határban található nagy 
területű erdőket elsősorban makkoltatásra 
hasz nálták, de például a Bába harasztja nevű 
erdőrészt a debreceni tímárok bérelték, hogy 
a fakéregből felhasítással cserzőanyagot nyer-
jenek ki. 
Téglást I. Ferenc 1799-ben gróf Bek Pálnak, 
Debrecen királyi biztosának adományozta. 

Mozga Evelin
Téglás helynevei
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Katonai földmérő mérnökként az ő nevéhez 
fű ződik — Debrecen és Hajdúböszörmény 
mel lett — Téglás község rendezése, utcáinak 
sza bályozása, sakktáblaszerű kialakítása és a 
kas tély építtetése. Halála után házasság révén 
Tég lás a Degenfeld grófok tulajdonába került. 
A településen jelentősebb ipari tevékenység a 
20. század közepéig nem bontakozott ki, bár a 
Debrecen–Nyíregyháza vasútvonal révén már 
1858-ban kapcsolódott a vasúti hálózathoz. 
Tégláson 1731-ben 47 családot írtak össze, a 
18. század végétől a lélekszám jelentősen nőtt, 
így 1839-ben már 1862 lakosa volt, 1900-ban 
pedig 2329 fős népességet számláltak. Refor-
mátus lakossága a 17. század végétől alapfokú 
iskolát tartott fent, amely a debreceni kollégi-
um partikulájaként működött. 1763-ban leány-
iskolát is létrehoztak a településen.
Téglás falu a 17. század végétől mezőváros 
(op pidum). Rangját a 19. század végén vesz-
tette el, utána nagyközség, 1950-től 1971-ig 
pedig község volt, majd ismét nagyközség-
gé nyilvánították. Hajdúhadházzal 1984-ben 
Hadháztéglás néven egyesítették, e hivatalos 
megnevezést 1987-ben Hajdúhadháztéglás-ra 
módosították. Városi rangot 1989-ben kapott, 
amit az 1991. évi szétválás után is megtartott. 
Évszázadokon át Szabolcs vármegyéhez tarto-
zott — bár 1706-ban II. Rákóczi Ferenc feje-
delem a hajdúvárosok erősítése céljából ideig-
lenesen a Hajdú kerülethez csatolta —, csak 
1876-ban került az akkor létrehozott Hajdú 
megyéhez. 1950-ben az újonnan létrejött Haj-
dú-Bihar megye része lett. Szabolcs vármegyé-
ben a Nádudvari járáshoz sorolták, 1876-tól 
Hajdú vármegyében előbb a Balmazújvárosi, 
1901–1926 között a Hajdúböszörményi, 1926-
tól pedig a Központi (1950-től Debreceninek 
nevezett) járáshoz tartozott.
Ma Téglás város a Hajdúhadházi járáshoz tar-
tozik. Területe 3833 hektár, lakóinak száma 
6417 fő.
 Szálkai Tamás

Élőnyelvi adatok

Élőnyelvi gyűjtést végzett Mozga Evelin 2011-
ben. Adatközlők voltak: Csobán János (1948), 
Csobán Jánosné (1931), Csoma Tibor (1962), 
Gergencsik Sándorné (1943), Hajdú László-

né (1929), Horváth Mihályné (1941), Kása 
Sán dor (1942), Kecskemétiné Legoza Eszter 
(1966), Kiss Ferencné (1937), Kóka Gáborné 
(1937), Kukucska Mihály (1935), Kukucs-
ka Mihályné (1936), Oláh Lászlóné (1945), 
Papp Tibor (1959), Sigér István (1939), Szép 
György né (1945), Zsarnóczai Jánosné (1934).

Források

A., AOklt., ÁSz., ÁÚO., Balogh, SzSzBOkl., 
Borovszky–Sziklay szerk. [1900], CzF., Cs., 
DHA., EKFT., EtSz., F., Fekete Nagy 1931, 
FKnT., FNESz., Görög 1802, Hadházy 2005, 
HhT. 1808, 1900, 1943, 1991, HKFT., Hnt. 
1873, 1913, 1937, 2011, HnT. 1768, Inczefi 
1970, K. Fábián 1997, Kállay, Karácsonyi 
1900–1901, Kardos 1964, É. Kiss 1970, 1972, 
Kocsis 1980, Kogutowicz 1905, Lelkes 2011, 
Lévai 2003, Lipszky, Map., Lipszky, Rep., 
Mak say 1990, Mesterházy 1972, Mező 1996, 
Mező 2003, MKFT., MNL., MoFnT. 2, Mol-
nár 1985a, 1985b, MoT. 1737, 1782–1784, 
[1795], [18. sz.], 1822, 1842b, 1858, [19. sz.]
a, MTsz., Nagy 1928, Németh 1997, M. Nep-
per 1972, OklSz., OÖ., Pesty 1864, Révész 
1853, Sopron vm., SzabOkl. 1., SzabOkl. 2., 
SzabSzatm., SzamSz., SzmT. [18. sz.], TéL1–
20, TESz., TéT. 1767–1774, 1852, 1981, UC., 
ÚMTsz., Vályi 1796–1799, VárReg., Vat., Z., 
Zoltai 1938, Zs.
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Helynévtár

Téglás 2011: Téglás, -ra, -i, 1943: Téglás, 
1937: Téglás, 1913: Téglás, 1905: Téglás, 
1900: Téglás, [1900]: Téglás, 1889: Téglás 
me  ző város, 1884: Téglás, 1876: Téglaí mező 
vá  ros, 1873: Téglás, 1864: Téglás, 1858: Tég-
lás, 1858: Teglás, Téglas, 1852: Téglás, 1851: 
Tég lás mező város, 1842: Teglas, 1822: Teg-
las, 1808: Téglás, 1808: Téglás, pagus, 1804–
1808: Téglás, 1802: Téglás, 19. sz. első fele: 
Tég  lás, 18. sz. vége: Teglas, 18. sz. vége: Tég-
lás, 1799: Téglás, 1795: Teglas, 1782–1785: 
Tég  lás, 1782–1784: Teglas, 1768: Téglás, 
1767–1774: Teghlás, 1752: Téglás, poss., 
1737: Teglas, poss., 1736: Teglas, poss., 1731: 
Teg las, poss., 1722: Téglas, Poss., 1720: Tég-
lás, poss., 1715: Téglás, poss., 1714: Teglas, 
Poss., 1712: Tég las, poss., 1702: Téglas, 1701: 
Teg lás, poss., 1692: Téglás, 1688: Teglás, 
poss., 1687: Teg las, 1686: Teglas, 1581: Teg-
las, poss., 1565: Theglas, 1549: Theglas, 
1487/ 1810: Theg las, Theghlas, 1482: Thelas 
[így!], 1482: Theg las, poss., 1482: Theglas, 
poss., 1479: Theg las, 1472: Theglas, poss., 
1469: Theg  las, poss., 1466: Theglas, poss., 
1463: Theg las, poss., 1461: Theglas, poss., 
1460: Theg las, 1458: Theglas, poss., 1457: 
Theg las, poss., 1456: Theglas, poss., 1455: 
Theg las, 1453: Theglas, poss., 1451: Theg las, 
poss., 1448: Theglas, poss., 1447: Theg las, 
poss., 1443: Theglas, poss., 1438: Thegg las, 
poss., 1415/XV.: Theglas, poss., Teg las, poss., 
1411: Theglas, poss., 1385: Theg las, poss., 
1377: Teglas, poss., 1354: Theg las, 1347: 
Theg las, poss., 1347: Teglas, poss., [1338 
v. 1339]: Theglas, Teglas, [1337]: Theg las, 

1334: Tyglas, 1332–5/Pp.Reg.: Tilglas, 1332–5/
Pp.Reg.: Tetlas. — A település első em lítésekor 
már Téglás nevet visel. A középkori források-
ban ezen az egyetlen néven említik, ahogyan 
ma is csupán ez az elnevezés hasz nálatos a 
településre. A Téglás névforma a tég la főnév 
-s képzős melléknévi származékából keletke-
zett, s arra utalhat, hogy a település va lamelyik 
jelentős épületét téglából építették, de az is 
elképzelhető, hogy valamely más téglából ké-
szült építmény — mint például Téglás ut ca 
(1354: Theglasulcha) — neve alapján kelet-
kezett az elnevezés. Téglás településnevekkel 
a középkorban a Kárpát-medence más része-
in is találkozunk, az egyikük Kistéglás néven 
ma is létező helység Kárpátalján, az egykori 
Ung megyében. — A. 5: 22–23, AOklt. 31: 
109, 118, 295, 325, Balogh, SzSzBOkl. 74, 
Borovszky–Sziklay szerk. [1900]: 1, Cs. 1: 
527, EKFT., FNESz. Téglás, Görög 1802, 
HhT. 1808, 1900, 1943, HKFT., Hnt. 1873, 
1913, 1937, HnT. 1768, Kállay 1: 129, 203, 
204, 2: 176, 239, Kogutowicz 1905: 22, Lelkes 
2011, Lipszky, Map., Lipszky, Rep., Maksay 
1990: 2/701, MKFT., MoT. 1737, 1782–1784, 
[1795], [18. sz.], 1822, 1842b, 1858, [19. sz.]a, 
OklSz., OÖ. 111, 112, 144, Pesty 1864: 318, 
SzabOkl. 1: 58–59, 107, 108, 191, SzabOkl. 
2: 120, 178, 179–180, SzabSzatm. 99, SzmT. 
[18. sz.], TéL1, 5–6, TéT. 1767–1774, 1852, 
UC. 5: 15, 21: 18, 39: 22, 58: 14, 16, 22, 23, 
30, 32, 34, 35, 36, 60: 49, 64: 25, 73: 16, 93: 
38, 97: 25a, 115: 74, Vályi 1796–1799: 470, 
Vat. 1/1: 246, 327, Z. 2: 229–230, 6: 147, 358, 
9: 50, 172, 188, 190, 291, 345, 395, 481, 483, 
485, 545, 547, 593, 10: 1–2, 142, 160, 172, 192, 
259, 366, 11: 2, 37, 111, 251, 299, 308, 316.

Téglás területe egy 18. századi térképen
Forrás: TéT. 1767–1774.
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Ady Endre utca 2011: Adi Endre utca, 1985: 
Ady Endre u[tca], Csók utca, 1980: Ady Endre 
ut ca, Csók utca, 1964: Ady Endre utca, Csók 
ut ca, Monoki utcája, 1943: Csók u[tca], 1930: 
Csók u[tca]. — A belterület északi részén, a 
Kos suth utcából nyíló utca. Ma a hivatalos ne-
ve Ady Endre utca. A korábbi hivatalos neve 
Csók utca volt, de Monoki utcá-nak is nevez-
ték, egy ott lakó személy családneve alapján. 
— Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 6, Molnár 
1985b: 1, TéL4, 17. — T31-F2.
Akácos utca 2011: Akácos utca, 1985: Akácos 
ut ca, 1980: Akácos utca, Nadályzúg. — Utca a 
belterület központjától kissé északra, a Stadi-
on utca és a Kossuth utca között. Folytatása a 
Tó alj utca, amelytől a Kossuth utca választja 
el. Az utca hivatalos neve Akácos utca, amely 
az utcában lévő akácfákra utal. Régebben köz 
volt, s Nadály zug-nak hívták. A névadás pon-
tos háttere nem ismert, de a nadály a helybeli ek 
nyelv használatában ’pióca’ jelentésben él. — 
Ko csis 1980: 6, Molnár 1985b: 1. — T31-G2.
Alkotmány utca 2011: Alkotmány utca. — A 
bel terület déli részén lévő, Hajdúhadházra ve-
zető főút, a Kossuth utca folytatása. A Kossuth 
ut cától a Böszörményi utca választja el. — 
T31-G5.
Állós 1964: Állós. — A mázsáló ház egykori 
ud vara. Az elnevezés onnan ered, hogy ide áll-
tak be a szekerekkel. Ma már sem a nevet, sem 
a helyet nem ismerik. — Kardos 1964: 6. 
Alsó-Bek-kert lásd Bek-kert, Görbe-Bek-kert
Alsó-Vén-kert lásd Görbe-Bek-kert
Általános iskola lásd Fényes utcai általános 
is kola, Úttörő utcai általános iskola
Anglin-erdő lásd Angolkert
Anglius(-erdő) lásd Angolkert

Anglus(-erdő) lásd Angolkert
Angol-erdő lásd Angolkert
Angolkert 2011: Angolkert ~ Angolkert-erd¥ 
~ Anglius ~ Anglus ~ Ánglus, -ba ~ Anglius-
er d¥ ~ Anglus-erd¥. | Az Angolkert nevét on-
nan kapta, hogy Dégenfeld grófnak vït egy 
testv½re, aki eladta az angoloknak a terüle-
tet, azok hoztak bele angol t¥gyeket, a név 
pe dig rajta maradt. 2011: Angolkert, 1985: 
An golkert, Anglius, Ánglius, Beloianniskert, 
Ba bakert, Babaliget, 1981: Angolkert, 1981: 
An golkert, 1980: Angolkert, 1964: Angolkert, 
Ang lus, 1943: N. András Folya, 1933: angol-
kert, 1929: angol kert, 1912: Angolkert, 1909: 
An golkert, 1892: Angol kert, 1889: Angol kert, 
1884: Nagy András Folya, 1876: Ángolkert, 
1864: Anglin erdő, 1858: Nagy-András-fotya, 
1853: Angolerdő, 1852: Angolerdő, 1851: An-
gol Kert. — A belterülettől északnyugatra, az 
újfehértói határ mellett található erdő és nö-
vény ritkaságokban gazdag park, amely az 
1950- es évek óta természetvédelmi terület. A 
kas tély körül található kertet a 19. században a 
Degenfeld család és Bek Pál gróf alakította ki. 
A grófi család különleges növényeket hozatott 
a parkba, így a nyírségi fafajták — a ko csá-
nyos tölgy, fenyő, akác — mellett megtalálha-
tó a fekete dió, a különféle platánfák és cser-
jekülönlegességek. Az Angolkert elnevezés 
va lójában a park fajtájának a megnevezése, 
olyan tájkertet jelöl, amelynek az elrendezésé-
ben semmiféle szabályosság nincs. A helybeli-
ek egy része a történeti forrásokhoz hasonlóan 
az egész Angolkertre használja az Anglius, 
Ang lus, Ánglus névváltozatokat — amelyek 
a nyelvterület más részein is használatosak az 
an golkert szinonimájaként —, mások ezeket 
a neveket csak az Angolkert egy kisebb, alsó 
ré szére értik. A név az erdő utótaggal is előfor-
dul: Angol-erdő, Anglus-erdő, Anglius-erdő. 
E névformák általánosan ismert megnevezé-
sek. A Beloiannisz-kert elnevezés nem sokáig 
élt, csak az 1950-es években és főleg írásban 
hasz nálták. A forrásokban N. András folya, 
Nagy András folya nevekkel is jelölik ezt a 
te rületet, amelyek talán egy (korábbi térképen 
is szereplő) Nagy András foltja névalak fóttya 
ej tésű földrajzi köznévi utótagjának az elírá-
sai lehetnek. A folt földrajzi köznév bizonyára 
hasz nálatos lehetett ’tisztás, kopár földterület a 

Angolkert 
 Fotó: Pór Imre
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vetésben’ értelemben (ehhez lásd Hajdúböször-
mény település alatt a Hosszú-Kaján-szik szó-
cik ket). A Baba-liget, Baba-kert névadatok csak 
egyetlen forrásból adatolhatók. Az el nevezések 
név adási indítéka ismeretlen, de ta lán kapcso-
latba hozhatók a tőle kissé keletebbre húzódó 
Bá ba harasztja nevű területtel. — FKnT., HhT. 
1943, HKFT., Hnt. 2011, Kardos 1964: 6, Ko-
csis 1980: 10, MKFT., MoFnT. 2., Molnár 
1985a: 4, 6, 21, Pesty 1864: 319, TéL1–3, 5–6, 
8–9, 16, TéT. 1852, 1981. — T18-B3.
Angolkert-erdő lásd Angolkert
Annakert 2011: Annakert. | Két sor ház van 
itt az Annakerbe. 1985: Annakert, 1981: An-
na k[ert], 1981: Annakert, 1940: Annakert, 
1930: Anna kert, 1928: Anna kert, 1908: Anna 
kert, 1889: Anna kert, 1876: Annakert, 1853: 
An nakert, 1852: Anna kert, 1851: Anna Kert. 
— Beépített terület Téglás belterületének déli 
ré szén, a régi 4-es számú főút keleti oldalán, 
a hajdúhadházi határ, Vénkert, Kis-rét, Peres-
kert között. Általánosan ismert név. Korábban 
meg művelt kertek voltak itt, elsősorban nem 
túl jó minőségű szőlőskertek. A név előtagja 
sze mélynév, de a névadás indítéka ismeretlen. 
El képzelhető, hogy a terület egykori birtokosi 
csa ládtagjáról nevezték el, vö. a hajdúhadházi 
Gá bor-kert, Péterkert nevekkel. Egy kisebb 
rés zét Kisannakertnek nevezik. — MoFnT. 
2., Molnár 1985a: 4, TéL1, 3–6, 12, 18, TéT. 
1852, 1981. — T31-G5.
Apró-halmok 1900: Apró halmok, 1853: Ap ró-
halom, 1852: Apróhalom, 1851: Apróhalmok. 
— A 19. századból való források szerint az Ap-
ró-halom és az Apró-halmok névvel jelölt hely 
nagy kiterjedésű terület volt a település belterüle-
tétől délnyugatra, a Hosszú-dűlő és a Szentlélek-
föld között. Az 1900-as forrás tér képszelvényein 
azonban a Legelő és Kásás-hegy közötti halmok 
nevét jelöli. A helybeliek ma nem használják 
a nevet. Hajdúhadházon a szom szédos terüle-
tet ugyancsak Apró-halmok né ven említik. — 
TéL1, 3, 7, TéT. 1852. — T18-A3.
Arany János utca lásd Magazin utca
Árokalja 2011: Árokalja. | Az Árok szél½n veze-
tő út. Itt fordul el a Kanális Fehírtó fel½. 1985: 
Árok alja, 1980: Árok alja, 1964: Árokalja, 
1943: Árokalja, 1930: Árokalja, 19. sz.: Árokal-
ja. — A grófi kastélyhoz tartozó halastavat és 

kony hakertet övező hosszú, mély vízlevezető 
árok mellett húzódó terület. Korábban vizes, lá-
pos talajú hely volt, amelynek keleti részét ma 
már beépítették, nyugati részén pedig sportpá-
lya található. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 
9, Molnár 1985a: 4, TéL4, 17. — T18-C3.
Árpád utca lásd Kender utca 
Árva-kert 1964: Árvakert, Kis-Árvakert. — A 
fa lu központjától körülbelül 1,5 kilométerre 
lé vő szőlő és gyümölcsöskert, valamint egy 
sor ház lakott terület. Kis-Árva-kert-nek is ne-
vezték, ami azért szokatlan, mert Nagy-Árva-
kert ről nem tudunk. A névadás indítéka isme-
retlen. Ma már sem a nevet, sem a helyet nem 
is merik. — Kardos 1964: 6.
Bába harasztja 1858: Baba harasztya. — A 
te lepülés egykori belterületétől északra fek-
vő terület, melyet kettészel a Hajdúhadház és 
Tég lás belterületén keresztülhaladó főút. Mára 
ezt a részt beépítették, körülbelül a mai Sta-
dion utca keleti része, a Dohányos utca, Hős 
ut ca, Báthory István utca, Bóti utca és Galamb 
utca közötti területen húzódott. A nyelvterület 
más részein a haraszt utótag fiatal, sarjadzó, 
cserjés erdőt, bozótot jelent, de ma a helybeli-
ek ilyen értelemben a szót nem használják. A 
névadás indítéka ismeretlen. A név előtagjának 
Bába alakban való olvasatát a környéken gya-
kori Bába családnév indokolja. Ma már sem 
a nevet, sem a helyet nem ismerik. — FKnT., 
MKFT. — T31-G2.
Baba-kert lásd Angolkert
Baba-liget lásd Angolkert
Bacsóház 2011: Bacsóház. | Bacsó Péter nagy-
apjájé vït ez a nagy ház, a grófnak a birto-
ka vït. Cselédek és családjaik laktak benne. 
1985: Bacsóház, 1980: Bacsó-ház, 1964: Ba-
csó ház, 1943: Bacsóház, 1937: Bacsóház, 
1930: Bacsóház. — Az Ady Endre utcától és 
Va dász utcától nyugatra található egykori gaz-
dasági, üzemi épületegyüttes. Korábban a grófi 
bir tok majorsági központja volt cselédlakások-
kal. Később itt működött az Új Élet Termelő-
szövetkezet irodája. Az 1800-as évek elején 
épült. A helybeliek szerint egykori tulajdonosá-
ról kapta a nevét, ez azonban kevésbé valószí-
nű. A bacsó, bacsa jelentése ugyanis ezen a 
vi déken ’juhász, számadó juhász’, s a történeti 
for rások alapján is az itt lakó juhászokra utal-



Téglás

260

hat az elnevezés. — Hnt. 1937, Kardos 1964: 
6, Kocsis 1980: 9, Molnár 1985a: 5, TéL4, 17, 
ÚMTsz. — T18-B3.
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca lásd Domb ut ca
Bakter-kert 1985: Bakterkert. — A belterület 
keleti részén, a vasútállomástól északra, a vas-
úti őrház környékén lévő földterület. 1985-ben 
azt írták róla, hogy a gróf adományozta a kö-
rülbelül 2 hold nagyságú területet a vasutasok-
nak. A név a terület egykori birtokosainak 
fog lalkozására utal, a bakter jelentése ugyanis 
’vas úti pályaőr’. Napjainkban nem ismerik. — 
Mol nár 1985a: 5. — T18-C3.
Balázs-kert 2011: Balázs-kert, 1991: Balázs- 
kert, 1985: Balázskert, 1981: Balázskert, 1964: 
Balázskert, Ereszvény, 1930: Balázskert, 1928: 
Ereszvényi dülő, Ereszvény dülő, 19. sz.: Ba-
lázs kert. — A település északkeleti részén, a 
ré gi 4-es számú főút, a Dank-hegy és a Csobán- 
ta nya által határolt földterület, melynek egy ré-
sze ma már be van építve, más része szántóföld. 
A Balázs-kert területén nyitották az 1960-as 
években a Szabolcs utcát, Báthory utcát, Ku ruc 
utcát, majd a Pipacs utcát. Korábban szán tóföld, 
illetve szőlőskert volt helyenként egy- egy ta-
nyával. Feltehetőleg egykori tulajdo no sáról 
kapta a nevét, mivel a településen ma is élnek 
Balázs családnevűek. Általánosan is mert ha-
tárrésznév. A ma már nem használt Ereszt vény, 
Eresztvény(i)-dűlő nevekben szereplő ereszt-
vény földrajzi köznévnek van ’fiatal, sarjadó er-
dő’ és ’új telepítésű, fiatal gyümölcsös’ jelentése 
is, de a helybeliek ma nem ismerik ezt a szót. 
— FKnT., HhT. 1991, Hnt. 2011, Kardos 1964: 
6, MoFnT. 2., Molnár 1985a: 5, TéL4, TESz., 
ÚMTsz. — T18-C2.
Balogh-tanya 2011: Balog-tanya. | Ba lo  gék -
nak saját tanyájuk vït itt és hozzá szán tó f¥-
dek. — Egykori tanya a település északnyugati 
ha tárában, a mai Iskola dűlő mellett. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. — T17-F2.
Barackos 2011: Barackos. | A téjesznek is vït 
itt barackosa. Két nagy kút is van benne. 1985: 
Ba rackos. — A település belterületétől délnyu-
gatra, a Hosszú-dűlőtől és Bárány-legelőtől 
dél re található egykori gyümölcsös, amely ma 
már szántóföld. Az 1985-ös forrás a Hosszú-
dű lő részeként említi. A téesz idejében barack-
fás kert volt, innen származik az elnevezés. — 
Mol nár 1985a: 6. — T18-A4.

Bárány-legelő 2011: Bárány-legel¥. | A Ká-
sa-hegy lefelé eső legel¥r½sze. 1985: Bárány-
le gelő, 1981: Báránylegelő, 1964: Bárány le-
gelő, 1912: Bárány legelő dűlő, 1909: Bárány 
legelö dülö, 1909: Bárány legelő, 1908: Bá-
rány legelő, 1889: Bárány legelő, 1884: Bá-
ránylegelő, 1876: Bárány legelő, 1858: Baran 
le gelő, 1853: Báránylegelő, 1852: Bárányle ge-
lő, 1851: Bárány legelö. — A település belte-
rületétől kissé délnyugatra, a Juhfürösztő és a 
Hosszú-dűlő közötti legelő, amelyre leggyak-
rabban bárányokat hajtottak. Korábban is le-
gelőként használták főként, de erdő és rossz 
mi nőségű szántóföld is volt a területen. A törté-
ne ti forrásokban a dűlő utótaggal kiegészülve 
Bá rány-legelő-dűlő-ként is említik. — HKFT., 
Kar dos 1964: 6, MKFT., MoFnT. 2., Molnár 
1985a: 5, TéL1–6, 8–9, TéT. 1852. — T18-B4.
Bárány-legelő-dűlő lásd Bárány-legelő
Barátság utca 2011: Barátság utca ~ Béke 
ut ca, 1985: Béke utca, 1980: Béke utca. — A 
bel terület keleti részén, a Tóalj utcából nyíló 
zsák utca. Korábban Béke utcá-nak nevezték, 
1984-óta Barátság utca a hivatalos neve. — 
Ko csis 1980: 7, Molnár 1985b: 1. — T31-H2.
Báthory István utca 2011: Bátori István utca, 
1985: Báthori utca, 1980: Báthory utca. — 
A település belterületének északi részén lévő 
ut ca, amely párhuzamos a Szabolcs utcával. 
1976- ban nyitották a Balázs-kertben. — Ko-
csis 1980: 7, Molnár 1985b: 1. — T31-H2.
Batthyány utca lásd Vasút utca 
Bede-föld 2011: Bede-f¥d. | Bede nevűeké 
vït. — A belterülettől nyugatra, a Kondásház 
és a Fábián-dűlő közötti szántóföld. Tulajdono-
sá ról kapta a nevét. — T18-A3.
Bek Pál utca 2011: Bek Pál utca. — Utca a 
bel  terület nyugati részén, a Böszörményi és 
a Dózsa György utcából nyílik. Az elnevezés 
gróf Bek Pálnak állít emléket, aki Téglás tele-
pü lést királyi adományként kapta 1798-ban. Az 
utcát az 1990-es években nyitották. — T31-F3.
Béke utca lásd Barátság utca 
Bek-kert 2011: Bek-kert. | Hadház felé, szán-
tó és gyüm¥csös, főképp szöllő vït itt. 
1991: Bek-kert, 1985: Bekkert, Alsóbekkert, 
Fel sőbekkert, 1981: Alsóbekkert, 1981: Alsó-
Bech kert, Bechkert, 1980: Bekk-kert, 1964: 
Bech kert, Bekkert, 1940: Alsó Bekkert, 1931: 
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Al só bekkert, 1930: Alsóbekkert, 1928: Alsó 
Bekk kert, 1889: Alsó bekkert, 1876: Alsó 
Bekk- kert, 1851: Alsó Bek Kert. — A település 
bel területétől délnyugatra, a Barackostól délre, 
a hajdúhadházi határ mellett található gyümöl-
csöskert, főképp szőlőskert; kisebb részben 
szán tóföld. Egykori tulajdonosáról, gróf Bek 
Pál ról kapta a nevét, aki Téglás földesura volt. 
Ré gebbi források Alsó-Bek-kert-ként jelö-
lik a területet, amit a Görbe-Bek-kerttől való 
meg különböztetése indokolhatott. Az 1985-ös 
for rás a Bek-kert név alsó és felső taggal való 
bő vülését a terület egyes részeinek jelölésével 
ma gyarázza. Ma Bek-kert a hivatalos neve. 
Vö. Görbe-Bek-kert. — HhT. 1991, Kardos 
1964: 6, Kocsis 1980: 10, MoFnT. 2., Mol-
nár 1985a: 6, TéL1, TéL4–6, 12, 15, 18, TéT. 
1981. — T18-A4.
Beloiannisz-kert lásd Angolkert
Bem József utca lásd Kuruc utca
Bercsényi utca lásd Szabolcsi utca
Bigecs 1358: Bygech, poss., 1353: Bygeth, t., 
1352: Bygech, t., 1338: Bygheech, poss., 1331: 
Bygesd, 1312: Bygeth, 1300: Begech, poss. 
— A középkorban elpusztult település pon-
tos helye bizonytalan. Egyes kutatók szerint 
Had ház és Téglás között keresendő, mások a 
haj dúsámsoni határ délkeleti részén a Fazekas- 
heggyel azonosítják, de olyan véleményt is 
ol vashatunk, amely a helynév feltételezhető 
köz szói jelentése alapján a Hajdúhadház és Ta-
másipuszta között fekvő Ligettel, Liget-dűlő-
vel tekinti azonosnak az egykori falut. A tele-
pülés a 12–13. század fordulóján tűnik fel az 
ok levelekben Bigecs (esetleg Bigécs) néven. A 
források a 14. század közepéig többnyire bir-
tokként, illetőleg földként tesznek róla emlí-
tést. A több ízben is előforduló Bygeth adatok 
vélhetően íráshiba eredményei lehetnek: a 
korabeli írásban a c és a t nagyon hasonló be-
tűformák voltak, ennek folytán gyakran össze-
té vesztették őket az írnokok. Az 1331. évi 
ok levél Bygesd névformája — hacsak nem té-
vesztés — a név végének az -sd képzővel való 
al kalmi felcseréléséről tanúskodik (az -sd kép-
zős nevek nem voltak ritkák a régiségben; lásd 
pl. Kövesd, Segesd, Varasd stb.). A 14. század 
má sodik felétől kezdődően a településnév nem 
sze repel az iratokban. A hajdani településnév 

ma gyarázataként többen is a bigecs közszóval 
való feltehető kapcsolatára utaltak, mivel a szó 
a helyi nyelvhasználatban ’elhagyott, pusz ta, 
megműveletlen terület’, illetőleg ’liget, gyü-
möl csöskert’ jelentésben egyaránt ismeretes. 
A közszó szórványosan a magyar nyelvterü let 
más részein (főleg a Tisza vidékén) is elő for-
dul, a fentiek mellett még ’a szőlőben lévő gyü-
mölcsöskert’, illetve ’gazos terület’ értelem-
ben. A bigecs földrajzi köznév eredetét nem 
is merjük. A Bigecs helynév eredetileg minden 
bi zonnyal valamilyen növényzettel borított 
föld terület megnevezésére szolgált, amely az-
tán átvonódott az itt létesített falura is. Ilyen 
vál tozási folyamattal más nevek kapcsán is 
szá molhatunk, lásd például a Pallag szócikkét 
Haj dúhadház helynevei között. A bigecs ’liget’ 
je lentésére alapozva azonosította Lévai Béla a 
kö zépkori Bigecs falut a mai Liget, Liget-dűlő 
ne vű helyekkel. Az az érvelés azonban, amely 
pusz tán a helynevekben előforduló szavak je-
lentésbeli kapcsolatára alapoz, e téren kevésbé 
le het meggyőző. Bigecs nevű települést mind-
azonáltal sem a mai, sem a középkori Kár-
pát-medencében másutt nem ismerünk (volt 
vi szont Bikecs a középkorban a Délvidéken, 
en nek eredetbeli összefüggése az itt tárgyalt 
név vel azonban további vizsgálatra szorul). — 
A. 5: 619, 6: 65, 7: 71, AOklt. 3: 101, 15: 242, 
ÁÚO. 12: 664, CzF., Cs. 1: 511, 2: 295, EtSz., 
F. 8/1: 40, 485–486, FKnT. 91, Hadházy 2005: 
275, Inczefi 1970, Kállay 2: 63, Karácsonyi 
1900–1901: 2/52, Lévai 2003: 9–15, MTsz., 
Né meth 1997: 42, OklSz., SzamSz., Z. 1: 532, 
Zol tai 1938: 19.
Bika-erdő 2011: Bika-erd¥. — A település 
dél nyugati határában, a Macskahártya és a Kö-
zépső-dűlő közötti erdő. A névadás indítéka is-
me retlen. — T17-H3.
Bikaház 2011: Bikaház, 1980: Bika-ház. — A 
bel terület délkeleti szélén, a Kis-rét közelében 
lé vő épület, melyet főként bikák istállójaként 
hasz náltak. A helybeliek szerint az épület az 
ál latok mázsálására, illetve pároztatására szol-
gált. — Kocsis 1980: 9. — T18-C4.
Bikaház-erdő 2011: Bikaház-erd¥. — A bel-
terület közvetlen közelében, a Bikaház mellett 
el terülő erdő. — T18-C4.
Bíró-föld lásd Sőre-lapos
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Bobik-tanya 2011: Bobik-tanya. — A belterü-
lettől nyugatra, a Kongó mellett található ta-
nya. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T18-B3.
Bocskai utca 2011: Bocskai utca, 1985: Bocs-
kai utca, 1980: Bocskai utca, 1964: Bocskai 
ut ca. — Utca a belterület keleti részén, a Po-
zsár Gyula utcából nyílik. A Tóalj nevű terüle-
ten nyitották. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 
7, Molnár 1985b: 2. — T31-H3.
Bodonoskút 1. 2011: Bodonoskút ~ Bö dö-
nöskút. | Ezer jószágot is ellátott vízzel. | Desz-
kából vït az alsó r½sze kialakítva. 1985: 
Bodonoskut, 1980: Bodonos kút, 1964: Bo-
do noskút. — Egykori gémeskút a település 
észak nyugati határában, a Bodonoskút-dűlő 
te rületén. A bodonkút vagy bödönkút fával 
bé lelt kút: a bélelésére alkalmazott, hordó 
ala kúra kivájt odvas fatörzs volt a kút vízben 
lé vő alapzata, amelyre a belső falat rakták. 
— FKnT., Kardos 1964: 6, Kocsis 1980: 10, 
Mol nár 1985a: 6, ÚMTsz. — T17-G3.
Bodonoskút 2. lásd Bodonoskút-dűlő 
Bodonoskút-dűlő 1991: Bodonos kút-dűlő, 
1985: Bodonoskutdülő, 1981: Bodonos-kút-dű-
lő, 1981: Bodonoskút, 1940: Bodonoskut, 1930: 
Bodonoskút, Bodonoskút dűlő, 1929: Bo do nos 
kut, 1928: Bodonoskút, 1912: Bodonos kút, 
1908: Bodonoskut, 1901: Bodonos kút, 1900: 
Bodonoskút, 1892: Bodonos kút, 1889: Bo-
donoskút, 1876: Bodonoskút dűlő, 1853: Bo-
do noskút, 1852: Bodonoskút, 1851: Bodonos 
kút. — A település északnyugati határában a 
Ka száló-dűlő melletti földterület. Nyugati ré-
sze a mai Kaszáló dűlő és Iskola dűlő között, 
ke leti része a Kemecsei dűlő és a hajdúhadházi 
ha tár között terül el. Az 1985-ös forrás azt írja 
ró la, hogy nevét „egy nagy ásott kuttól kap-
ta, amelynek bodonja a kut alján fából volt”, s 

amelyet Bodonoskútnak neveznek. A források-
ban a földterület megnevezését gyakran emlí-
tik dűlő utótag nélkül, Bodonoskút formában 
is. — HhT. 1991, MoFnT. 2., Molnár 1985a: 
6, TéL1–7, TéL10–12, 14, 18, TéT. 1852, 
1981. — T11-F5.
Bokor-ülés 1767–1774: Bokor űles. — A bel-
te rülettől északnyugatra, a Víz harasztjától ke-
letre, a Bolti-határ mellett fekvő terület. Az ülés 
közszó a régi helynevekben általában ’szál lás, 
lakóhely’ értelmű. Az előtagnak a név ben való 
jelentése bizonytalan, leginkább ta lán család-
név lehet. A helybeliek ma nem is me rik a ne-
vet. — OklSz., TéT. 1767–1774. — T18-B2.

Bolt 2011: Bót ~ Bóti-f¥d ~ Bóti-szállás. | Ta-
nyabokor. Egy sor ház vït. Átnyúlik Fe hír tóra 
is, nagyobb része már oda tartozik. | Szán tó-
f¥d, legel¥ és tanya a Nyárias fel½. | A Bóti 
szál lás a Bóti-f¥d eleje. Lakott hej. 1985: Bót, 
1928: Bót, 1928: Bóti Dülő, Bóti föld, Hadházi 
föl dek dülő, [1900]: Boót, 1808: Bót vel Boót, 
praedium, 1804–1808: Praed: Bót, 1802: Boot, 
Poss., 1768: Bódh, 1767–1774: Bóth, praed., 
1702: Bóth, 1695: Bólt, 1687: Bolt, 1525: 
Bolth, 1523: Bolth, 1466: Bolth, 1463: Bolth, 
1462: Bolth, 1459: Bolth, 1450: Balth, 1448: 
Bolth, Balth, 1447: Balth, 1443: Bolth, 1440: 
Bolth, 1439: Bolth, 1419: Bolth, 1415: Bolth, 
1415: Bolch, 1347 [ɔ: 1346]/1347: Bolth, 
1346: Bolth, v., 1344: Bolth, poss., 1341: Bolth, 
poss., 1340: Bolth, v., 1335: Bolth, 133[5]: 
Bolth, 1332–7/Pp.Reg.: Bolth, 1332: Bolth, 
poss., [1332]: Bolth, 1331: Bolth, poss., 1330: 
Bolth, 1327: Bolth, poss., 1323: Bolth, poss., 
1321: Bolth, poss., 1321: Bolch, 1321: Bolch, 
poss., 1221/550: Bolth, v., Bola, v. — Pusz-
ta, elpusztult falu Téglástól északra, Újfe hér tó 

Bobik-tanya  Fotó: Kecskeméti Csaba

Bolt neve egy 1687-es oklevélben 
Forrás: UC. 46: 51
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határában. Az egykori település a 13. szá zad 
elején tűnik fel a forrásokban, és akkor Bolt 
nevet visel. Az elnevezés eredete bizonytalan. 
Fölvethetjük esetleg, hogy személynévből, az 
egykori birtokos nevéből alakulhatott, amit 
támogathat az a körülmény, hogy a telepü lés-
név vel azonos alakú Bolt személynevet isme-
rünk az Árpád-korból (1211: Bolt). Igaz vi-
szont, hogy ilyen nevű birtokosról a település 
kap csán nem szólnak a források, ahogyan az 
is kétségessé teszi ezt a magyarázatot, hogy a 
sze mélynévre is csupán a fent idézett egyetlen 
ada tot ismerjük a korból. A személynév erede-
téről ugyancsak nincsenek ismereteink. A korai 
ok levelek némelyike — bizonyára hibásan — 
Bolch formában említi a települést, ami azzal 
van összefüggésben, hogy a korabeli írásban a 
t és a c nagyon hasonló betűformák voltak, en-
nek folytán gyakran összetévesztették őket az 
írnokok. A 15. században több ízben is feltűnő 
Balth adatok azt jelzik, hogy a település ne vét 
Balt alakban is ejthették. A 18. századtól je-
lentkező Bót formák a keleti nyelvjárásokban 
szokásos hangváltozás eredményeképpen jöt-
tek létre: ugyanez a folyamat áll a volt, bolt, 
zöld stb. szavak e vidéken szokásos vót, bót, 
ződ alakja mögött is. Az egykori település em-
lékét és helyét a másodlagosan alakult határ-
résznevek őrzik: a Bóti-szállás, Bóti-föld (il-
letve a 20. század eleji forrásokban Bóti-dűlő) 
el nevezések a Bolt helynév Bót alakjának -i 
kép zős származékából és a ’(föld)terület’ je-
lentésű szállás, föld, dűlő helyjelölő szavak 
összetételéből keletkeztek. Egy 1928-as forrás 
a név használatára vonatkozóan is fontos in-
formációkat közöl, amikor azt mondja, hogy a 
Had házi-földek-dülő-t népiesen Bóti-dűlő-nek 
és Bóti-föld-nek nevezték. A helyi névhaszná-
latban hivatalos név státussal bíró Hadházi-
föl dek-dűlő elnevezés a terület elhelyezkedé-
sére utal. A Téglás belterületéről a hajdani Bolt 
fa lu felé vezető utat ma is Bóti utcának neve-
zik. — A. 1: 614–615, 615–616, 2: 570, AOklt. 
3: 213, 6: 31, 59, 7: 148, 11: 234, 14: 295, 15: 
255, 19: 112, 24: 16, 56–58, 307, 25: 192, 199, 
28: 94, 120, 31: 345, ÁSz. 140, Borovszky–
Szik lay szerk. [1900]: 73, Cs. 1: 512, Fekete 
Nagy 1931: 110, Görög 1802, HnT. 1768, Kál-
lay 1: 38, 74, 84, 87, 104, 108, 129, 134–135, 
140, 170, 196, Kocsis 1980: 10, Lipszky, Map., 

Lipsz ky, Rep., Mező 2003, Molnár 1985a: 6, 
Nagy 1928: 88, Németh 1997: 46, SzabOkl. 1: 
45, 55, 57, 58–59, 62, 63, 74, 75, 79, 92, 102, 
SzabOkl. 2: 81, 124, 126, 158, 232, 237, TéL4, 
TéT. 1767–1774, UC. 29: 24, 46: 51, 93: 38, Z. 
6: 359, 9: 50, 172, 191, 10: 69, 367, 12: 176, 
Zs. 5: 149, 6: 1333, 7: 146.
Bóti utca 2011: Bóti utca ~ Rózsa Ferenc utca, 
1985: Rózsa Ferenc utca, 1980: Rózsa Ferenc 
ut ca. — A Kossuth utcából nyíló utca, a Stadi-
on utca folytatása a település belterületének 
észa ki részén. A Kender-gaz nevű területen 
nyi tották. 1984-től Bóti utca a hivatalos neve, 
ko rábban Rózsa Ferenc utcá-nak nevezték. A 
je lenkori elnevezés onnan származik, hogy az 
ut ca a Bót nevű határrészre, az egykori Bolt 
kö zépkori falu irányába vezet. — Kocsis 1980: 
8, Molnár 1985b: 4. — T31-G2.
Bóti-dűlő lásd Bolt
Bóti-föld lásd Bolt 
Bóti-szállás lásd Bolt 
Bőke-lapos lásd Bökönyi-lapos
Bödönöskút lásd Bodonoskút
Bökönyi-lapos 2011: Bökönyi-lapos, 1767–
1774: Bőke Lapos. — A település délkeleti 
ha társzélén, a szomszédos Bököny község 
mel  lett, a Szár-hegy közelében elterülő mély 
fek vésű terület, rét. A 18. századi adat Bőke 
elő tagja Bököny helység korabeli nevének té-
ve sen lejegyzett formája lehet, ugyanis a térké-
pen a település neve Bőkeny-ként van feltün-
tet ve. A nevet ma kevesen ismerik. — TéT. 
1767–1774. — T19-E4.
Bökönyi utca 2011: Bökönyi utca ~ Jókai ut-
ca, 1985: Jókai utca, 1980: Jókai utca. — A 
te lepülés belterületének északkeleti részén, a 
Ba lázs-kertben nyitott utca, a Kossuth utca és 
a Báthory István utca között, mely Bököny irá-
nyába tart. 1984-től Bökönyi utca a hivatalos 
ne ve, korábban Jókai utcá-nak nevezték. — 
Ko csis 1980: 7, Molnár 1985b: 2. — T31-G2.
Bömbös 2011: Bömbös, 1985: Bömbös, 1981: 
Böm bös, 1930: Bömbös, 1900: Bömbös dűlő, 
1889: Bőmbős dűllő, 1876: Bömbös dűlő, 
1853: Bömbös, 1852: Bömbös, 1851: Bömbös 
dűl lö. — A település északnyugati határában, a 
Kondásház és Fácánnevelő, valamint a Vad al-
ma- kút-lapos közötti szántóföld, melynek egy 
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ré sze ma már erdő. Egy 19. századi térkép a 
Nyá ros alja nevű dűlőtől délre jelöli. A történe-
ti források leírásai szerint emelkedős terület 
volt, amelynek egy része homokos talaja miatt 
nem tartozott a jó minőségű földek közé. A ne-
vet a helybeliek a bömböl igével hozzák kap-
csolatba, mivel a szájhagyomány szerint „az 
igavonó jószág bömbölve huzta fel a szeke-
ret”. Bömbös köznevet (például ’mindenért sí-
ró, bömbölő gyerek’ értelemben) a nyelvterület 
más részéről is ismerünk. A történeti forrá sok-
ban a dűlő taggal kiegészülve Bömbös-dűlő 
formában is szerepel. Vö. Bömbös-hegy. — 
MoFnT. 2., Molnár 1985a: 7, TéL1, 3, 5–7, 
14, TéT. 1852. — T17-H2.
Bömbös-dűlő lásd Bömbös 
Bömbös-hegy 2011: Bömbös-hegy, 1964: 
Böm bös hegy, 1900: Bömbös hegy. — A tele-
pülés északnyugati határában fekvő terület, a 
Böm bös magasabban fekvő, homokos része. 
A nevet a bömböl igével hozzák kapcsolatba 
a helybeliek: „Homokos domb, hova falká-
ba hajtották ki az állatokat, melyek között öt, 
hat bika is volt, és ha ezek bömbölni kezdtek, 
vissz hangzott az egész vidék”. Vö. Bömbös. 
— Kardos 1964: 6, TéL7. — T18-A3.
Bömbös út 2011: Bömbös út. | A Bömbösön 
ke resztül vezető úton lehet Gyulahalmára men-
ni. — Út a település északnyugati határában, a 
Böm bösön keresztül. — T18-A3.
Böszörményi út lásd Böszörményi utca
Böszörményi utca 2011: Böszörményi utca ~ 
Vi di út, 1985: Böszörményi út, 1981: Böször-
ményi út, 1980: Böszörményi utca, községi vi-
cinális út, 1964: Böszörményi utca, 1908: haj-
du böszörményi viczinális út. — Téglás egyik 
fő utcája a belterület déli részén, amely a belte-
rü letről kivezetve a település déli határában 
Haj dúböszörmény, illetve Vid irányába tart. 
Ke  resztezi az új 4-es számú főút. Az 1980-as 
for rás azt írja róla, hogy „átszeli az egész falut 
a Cserepes kerttől a Kossuth kertig”. 1984-től 
ne vezik hivatalosan Böszörményi utcá-nak, 
azt megelőzően Vidi út volt a neve. A régeb-
bi adatok között szereplő Községi vicinális út, 
Hajdúböszörményi vicinális út vicinális ele me 
’összekötő(út), mellék(út)’ értelmű. — Kar dos 
1964: 3, Kocsis 1980: 6, MoFnT. 2., Mol nár 
1985b: 2, TéL4, TESz. vicinális. — T31-E3G4.

Büdös-víz 1943: Büdös víz, 1900: Büdös víz, 
1884: Büdös víz. — A település belterületétől 
északnyugatra, az újfehértói határ mellett lévő 
egykori vizes terület. — HhT. 1900, 1943, 
HKFT. — T17-H2.
Cédulásház 2011: Cédulásház, 1980: Cédu-
lás-ház, Vámház. — Egykori vámház a belte-
rület déli részén a Sipos Sándor utca és a Kos-
suth utca között. A helybeliek ma is ismerik 
a nevet, de az épület egykori rendeltetéséről, 
funk ciójáról bizonytalan ismereteik vannak. 
Egye sek szerint a tanácstól jövő értesítéseket 
küld ték ide. Mások szerint Tégláson és Hadhá-
zon működött ilyen ház, ahol fizetni kellett, ha 
át léptek a megyehatáron. — Kocsis 1980: 9. 
— T31-G4.
Cégény 2011: Cégény ~ Cégény-dül¥, 
1972: Cé gény puszta, 1972: Cégény, 1928: 
Czégény, 1853: Cégény-rét, 1768: Cségeny, 
1767–1774: Czé geny, 1476/1477: Chegen, 
praed., 1417: Che gen, poss., 1411: Cegen, 
poss., praed., 1342: Chegen, Cegen, 1335: 
Chegen, v., Cegen, 1332–5/Pp.Reg.: Che ken, 
Che ghan, Che gen, Ch(e) gan, 1327: Chegeen, 
1312: Chegen, t., 1221/1550: Cyeguen, v., 
1215/1550: Ceg, v., Ce gã, v., 1208/1550: 
Chegyen, v., [+?1067 k.]/1267: Chegen. — 
Egy kori falu, melyet észak ról Dorog, keletről 
Tég lás, délről Hadház és Böszörmény, nyugat-
ról pedig Vid határolt. Később elpusztásodott, 
de a neve határrész neveként több településen 
(Tég lás, Hajdúhadház, Hajdúböszörmény) is 
to vább él. Az egykori település első ízben egy 
11. századi kétes hitelű oklevélben mint irány-
jelző hely tűnik fel a Hortobágy körülhatárolá-
sakor. A legkorábbi előfordulásától kezdődően 
a középkor folyamán végig Cégény néven sze-
repel. A Váradi regestrum egy ízben ugyan Ceg 
alak ban rögzíti, ez azonban hibás lejegyzés 
ered ménye lehet. A településnév feltehetően 
sze mélynévből alakult, s a falu egykori birto-
kosának nevét őrizheti. Ezt a magyarázatot az 
a körülmény is támogathatja, hogy az Árpád-
ko ri forrásokban több Cégény nevű személyről 
is tesznek említést (pl. 1213/1550: Chegun), 
no ha az itteni település kapcsán ilyen nevű bir-
tokosról nincsenek közvetlen adataink. A te-
le pülés neve olykor k-s formában bukkan fel 
(Che ken alakban) az oklevelekben, ahogyan a 
sze mélynévnek is vannak k-val szereplő adatai 
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(pl. 1231: Ceken). A falu 1476-ban még állt, 
ám a későbbiekben faluként már nem említik 
a források. A 19. század végén — immáron 
ha tárrész neveként — Cégény-rét, illetve a 
20. század elején Cégénypuszta változatban 
is szerepel. A helyi névhasználat ma a terüle-
tet egykori tanyaként azonosítja, s a Cégény 
név forma mellett a Cégény-dűlő elnevezést 
is hasz nálja rá. Szabolcs-Szatmár megyében 
van egy ugyancsak középkori múlttal ren-
delkező, másik Cégény nevű település is (vö. 
1288 k.: monasterium Cegen). — A. 4: 226–
232, AOklt. 3: 101, 11: 234, 19: 112, 26: 215, 
ÁSz. 181, 184, ÁÚO. 1: 25, Cs. 1: 606, DHA. 
1: 184, F. 8/1: 485, K. Fábián 1997: 46/108, 
50, FNESz. Cégénydányád, HnT. 1768, Kál-
lay 1: 74, 108, É. Kiss 1970: 473, 1972: 137, 
Lévai 2003: 17, 23, Mesterházy 1972: 28, 
Nagy 1928: 14, 17, Németh 1997: 51, M. Nep-
per 1972: 18, SzabOkl. 1: 45, 63, SzabSzatm. 
37, TéT. 1767–1774, VárReg. 156, 192.§, 203, 
214.§, 265, 331.§, Vat. 1/1: 246, 327, 344, 360, 
Z. 1: 66, 6: 147, Zs. 6: 695, 1083. — T16-D2, 
T17-E2F2.
Cégény-dűlő lásd Cégény
Cégény-lapos 2011: Cégény-lapos, 1864: 
Czé gény laposa. — A belterülettől délnyugat-
ra, a Teleken található lapos terület, kaszáló, 
amely ben nádas is van. A helybeliek szerint tu-
lajdonosáról kapta a nevét. A Hajdúhadház ha-
tárában vezető Cégény út közelében van, mely 
a középkori Cégény falu egykori kiterjedésére 
is utalhat. A lapos a falu nevét őrzi. Történeti 
for rásban Cégény laposa alakban szerepel. — 
Pes ty 1864: 319. — T18-B5.
Cégénypuszta lásd Cégény
Cégény-rét lásd Cégény 
Cifra-kút 2011: Cifra-kút. | A kastélykertben 
lé vő kút, a kapu után ötven méterrel. Vït egy 
ma dáretető része és egy külön rész, ahol a víz 
folyt kifel½. Nagyon cifra vït. Hat méter át-
mérőjű. 1964: Cifra kút. — A Degenfeld-kas-
tély kertjében lévő egykori szökőkút. Az elne-
ve zés onnan származik, hogy a kút kávája kü-
lönlegesen volt kifaragva. — Kardos 1964: 7. 
— T31-F3.
Cigánysor 1985: Cigánysor. — Egykori tele-
pülésrész a belterület keleti részén, a Temető 
ut ca két oldalán. Nevét onnan kapta, hogy az 

1800-as évektől cigányzenészek lakták. — 
Mol nár 1985a: 7. — T18-C3.
Cigánytelek 1. 2011: Cigánytelek. — A belte-
rület keleti szélén, a Fenyves utca környékén 
lé vő beépített lakott terület. Nevét azokról a ci-
gány családokról kapta, akik a korábbi szántó-
föl di területre költöztek. — T31-H3H4.
Cigánytelek 2. lásd Nyárfa utca 
Csákó-tanya 2011: Csákó-tanya. — Egykori 
ta nya a település délkeleti részén, a Görbe-
Bek- kertben. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T18-D4.
Csécsi-tanya 2011: Csécsi-tanya. — Egykori 
ta nya a település északnyugati határában, ame-
lyet a Kaszáló dűlő és a Falu-szállás határolt. 
Fő ként cselédek laktak itt. Tulajdonosáról kap-
ta a nevét. — T17-F2.
Csemetekert lásd Faiskola
Cserepes-kert 2011: Cserepes-kert, 2011: Cse  -
repeskert, 1991: Cserepes-kert, 1985: Cse re -
peskert, 1981: Cserepeskert, 1980: Cse re pes -
kert, 1930: Cserepeskert, 1913: Cse re pes kert. 
— Szőlőskert és szántóföld a település dé li 
határában, a Bek-kert és Hajdúhadház ha tára 
mellett. Részei a Kis-Cserepes-kert és a Nagy-
Cserepes-kert. A helybeliek szerint a Csere-
pes-kert elnevezés onnan származik, hogy 
a területen lévő tanya lakóházának a tete je 
volt először cseréppel befedve. A névadás in-
dítékaként az a lehetőség is felvetődött, hogy 
a területen korábban téglaégetők működtek. 
— HhT. 1991, Hnt. 1913, 2011, Kardos 1964: 
8, Kocsis 1980: 10, Molnár 1985a: 7, TéL4, 
TéT. 1981. — T17-H4.
Cserepes-tanya lásd Madai-tanya
Csikókarám 1985: Csikókarám. — Egykor 
lo vak számára bekerített terület volt a telepü-
lés keleti határában, a Kecény területén. Ma 
már nem ismerik a nevet. — Molnár 1985a: 
7. — T19-E3.
Csillai lásd Csillai-föld
Csillai-föld 2011: Csillai-f¥d ~ Csillai. | A 
gróf idejében mindég csillagpaszujt vetettek 
ide. 1964: Csillai-föld. — Erdő a fenyves mel-
lett a belterülettől északnyugatra, a Sernevál 
és a Fácánnevelő közelében. Régen rossz mi-
nőségű szántó volt, de miután állami kézbe 
ke rült, erdősítették. A helybeliek szerint az 



Téglás

266

el nevezés a területen termesztett csillag előta-
gú növénynévből származik. Ez a magyarázat 
nem tűnik meggyőzőnek, a névadás indítékát 
nem ismerjük. — Kardos 1964: 7. — T18-A2.
Csobán-tanya 1. 2011: Csobán-tanya. — Ta-
nya a belterülettől délnyugatra, a Macskahár-
tya, a Legelő, a Szellek-föld és a Téglási út 
ál tal határolt területen. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T17-H3.
Csobán-tanya 2. 2011: Csobán-tanya. — Ta-
nya a település keleti határában, a Balázs-kert, 
a Széna-rét, a Kecény és a Szár-hegy által ha-
tárolt területen. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T18-D2.
Csokonai Vitéz Mihály utca 2011: Csokonai 
Vi téz Mihály utca, 1985: Csokonai utca, 1980: 
Cso konai utca, 1964: Csokonai utca. — Az 
1970- es években nyitott utca a település belte-
rületének nyugati részén, a Dózsa György utca 
és a Vadász utca között. — Kardos 1964: 3, 
Ko csis 1980: 7, Molnár 1985b: 2. — T31-F3.
Csók utca lásd Ady Endre utca
Csonka-gödör 1853: Csonkagödör, 1852: 
Cson kagödör, 1851: Csonka gödör dűlö. — 
Egy kori szántóterület a település északnyugati 
határában, a Nagy-Gyulahalom, a Bömbös és a 
Kis-Gyulahalom között. Egy forrásban Cson-
ka- gödör-dűlő formában szerepel. A helybeli-
ek ma már nem ismerik a nevet. — TéL1, 3, 
TéT. 1852. — T11-G4G5.
Csonka-gödör-dűlő lásd Csonka-gödör
Csörsz árka lásd Ördög árka 
Csősz-föld 2011: Csősz-f¥d, 1985: Csőszföld, 
1964: Csőszföld. — A település északnyugati 
ha tárában, a Nyárias és a Sőre-föld által hatá-
rolt, jó minőségű szántóföld. A nevet többféle-
kép pen is magyarázzák. Egyesek a Csősz sze-
mély névvel hozzák kapcsolatba mondván, 
hogy „a gróf vette meg ezt a földdarabot egy 
Csősz nevű embertől”. A helybeliek szerint vi-
szont a neve onnan ered, hogy a csőszök kap-
tak ezen a területen földeket. — Kardos 1964: 
7, Molnár 1985a: 7. — T17-G1.
Csürhe-legelő 2011: Csűrhe-legel¥. | Ide jár-
tak fürdetni a disznït. — Legelő a belterü-
let től délnyugatra, a Juhfürösztő és a Telek 
kö zött, amelyre főleg disznókat hajtottak. A 
csür he jelentése ’disznócsorda’. — ÚMTsz. 
— T18-B4.

Dank foltja lásd Dank-hegy
Dank-hegy 2011: Dank-hegy, 1985: Dank-
hegy, 1981: Dankhegy, 1981: Dank-hegy, 
1980: Dankhegy, 1964: Dankhegy, 1943: Dank 
Fo lya, 1930: Dankhegy, 1929: Dankhegy, 
1912: Dankhegy, 1901: Dank hegy, 1900: 
Dank hegy dűlő, 1889: Dank hegy dűllő, 1884: 
Dank Folya, 1876: Dank hegy dűlő, 1858: 
Dank fatya, 1853: Dankhegy, 1852: Dankhegy, 
1851: Dankhegy dűllő, 1767–1774: Dank 
fottya. — Magasabban fekvő homokos terület 
Téglás északkeleti részén a Temető és a Ba-
lázs- kert közelében. Egy része Újfehértóhoz 
tar tozik. Korábban tanya volt itt és gyenge mi-
nőségű termőföld. A névben szereplő előtag 
talán személynév lehet, a településen Dan ku, 
Dankó családnevűek jelenleg is élnek. A kö-
zelben fekvő Dankó-halom név előtagjában 
ugyanez a személynév állhat. 19. századi tör-
téneti források Dank-hegy-dűlő-nek is em lí-
tik. Térképeken pedig olykor Dank foltja-ként 
je lölik a Dankó-halom, Széna-rét és a Nyárfai-
hegy- lapos közötti területet. A folt földrajzi 
köz név ’tisztás, kopár földterület a vetésben’ 
ér telemben lehetett használatos (ehhez lásd 
Haj dúböszörmény település alatt a Hosszú-
Ka ján-szik szócikket). A Dank Folya alak va-
lószínűleg elírás a térképeken, a Dank fattya 
~ Dank fottya formák pedig bizonyára a folt-
ja helyi nyelvjárási fóttya ejtését rögzítik. — 
FKnT., HhT. 1943, HKFT., Kardos 1964: 7, 
Ko csis 1980: 11, MKFT., MoFnT. 2., Molnár 
1985a: 7, TéL1–3, 5–7, 10, 14, TéT. 1767–
1774, 1852, 1981, ÚMTsz. — T18-C2.
Dank-hegy-dűlő lásd Dank-hegy
Dank-hegy-erdő 2011: Dank-hegy-erd¥ ~ 
Szár- hegy-erd¥ ~ Szár-hegyi-erd¥, 1864: 
Dank- hegy erdeje. — A település északkeleti 
határában, a Dank-hegy mellett lévő erdő. A 
Szár-hegy közelsége miatt Szár-hegy(i)-er-
dő-nek is mondják. — Pesty 1864: 319. — 
T18-C2.
Dankó-halom 1767–1774: Danko Hal[om]. 
— A település északkeleti határvonalán, az 
egy kori Bolt település és Téglás határán lévő 
ha lom, a Dank-hegy közelében. A Dankó 
név rész a Dank-hegyben szereplő (bizonyára 
sze mélynévi) előtaggal lehet azonos. — TéT. 
1767–1774. — T18-C2.
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Deák-tanya 2011: Deák-tanya. — Egykori ta-
nya a település északnyugati határában, a Ka-
száló-dűlőben, a Kása-tanya mellett. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. — T11-F5.
Dedó lásd Dedó-kert
Dedó-erdő 1908: Dedó erdő. — Egykori erdő, 
amely feltehetőleg a Dedó-kert közelében 
volt. A nevet ma nem használják. — TéL4. — 
T18-C4.
Dedó-kert 1985: Dedókert, 1980: Dedókert, 
1964: Dedó, 1940: Dedókert, 1930: Dedókert. 
— Egykori szántó és legelőterület a belterület 
dél keleti részén. Egy részét beépítették: itt nyi-
tották a Fenyves utcát és a Sipos Sándor utcát. 
A név eredete egy korábbi óvodával van kap-
csolatban. 1964-ben azt írják róla, hogy a köz-
ség végén lévő területet nevezték így, ahová 
az óvoda kertje lenyúlik. A dedó szó jelentése 
’óvoda’. Egy forrásban a terület megnevezése 
De dó formában is előfordul. Egy részét Nagy-
De dónak nevezték. A nevet ma nem használ-
ják. — Kardos 1964: 7, Kocsis 1980: 9, Mol-
nár 1985a: 8, TéL4, 18, ÚMTsz. — T31-G3.
Dedókert utca lásd Fenyves utca 

Degenfeld-kastély 2011: Degenfeld-kastéj ~ 
Dégenfeld-kastéj ~ Degenfeld-Somburg-kas-
téj. | Degenfeld gróf kastéja vït. A háború 
után rabok vïtak benne, ők kezdték ½píteni 
a gyárat, később nevelőintézetb¥l vïtak itt 
gye rekek. 1900: Kastély. — Klasszicista stílusú 
kastély az Úttörő utcában, a belterület észak-
nyugati határán, egy magaslaton. Az egy kori 
udvarházat Bek Pál építtette 1799 és 1804 
között, majd Degenfeld Gusztáv építtette át 
kastéllyá 1870 és 1890 között. A második vi-
lágháború után az épületet államosították, ezt 
követően iskola és gyermekotthon működött 
benne 2002-ig. Degenfeld-Schomburg-kas tély 
a hivatalos neve. — HhT. 1900. — T31-F2.

Degenfeld-Schomburg-kastély lásd Degen-
feld- kastély
Degenfeld-tanya 1905: Degenfeldtanya, 1900: 
Degenfeld tn. [tanya], 1884: Degenfeld tn. [ta-
nya]. — Egykori tanya a település délke le ti ha-
tárában, a Nagy-gödörtől kissé délre. Bizonyá-
ra a Degenfeld család birtokában volt. — HhT. 
1900, HKFT., Kogutowicz 1905. — T19-E4.
Degenfeld utca 2011: Degenfeld utca. — A 
bel terület központjának közelében, a Kossuth 
ut cával párhuzamosan futó utca, amely a Bö-
szörményi és a Szabadság utcából nyílik. Az 
el nevezés a településen egykor élő Degenfeld 
gró fi családnak állít emléket. Az 1990-es évek-
ben nyitott új utca. — T31-G4.
Derítő 1991: Derítő. — A település belterüle-
té től keletre, a Széna-réten található ülepítő 
me dence. — HhT. 1991. — T18-D3.
Derzsi mészárszék 1889: Derzsi mészár szék, 
1876: Derzsi mészárszék, 1864: Derzsi Mé szár 
szék, 1853: Derzsi-mészárszék, 1852: Der zsi-
mészárszék, 1851: Derzsi mé szár szék. — Egy-
ko ri erdő a mai belterület déli részén, némi 
szán tófölddel, réttel és mezővel. Az erdő kü-
lönleges megnevezése esetleg arra utal, hogy 
a területnek egykor Derzsi nevű tulajdonosa 
le hetett, aki mészárszéket is birtokolt. A név 
csak 19. századi forrásokban szerepel, a terület 
ma már a belterülethez tartozik, s a nevet nem 
is merik. — Pesty 1864: 319, TéL1, 3, 5–6, 
TéT. 1852. — T31-F3.
Dézsán-rét 2011: Dézsán-r½t. |  A Téglási-
f¥ dön vït. Vitéz Dézsán Miklós vït tanyája, 
amely hez szántóf¥d is tartozott. — Egykori 
ta nya és a hozzá tartozó rét a település észak-
nyugati határában, a Major dűlőút és a Farkas-
ta nya mellett. Csak nyáron tartózkodtak itt a 
tu lajdonosai, akikről a nevét kapta. — T11-F4.

Degenfeld-kastély  Fotó: Pór Imre

Degenfeld-kastély (1945 után) 
Forrás: http://postcards.hungaricana.hu
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Dézsmás-kert 2011: Dézsmás-kert, 1985: Dézs-
máskert, 1964: Dézsmáskert. — A telepü lés 
déli részén, a Vénkert nyugati oldalán lévő 
gyak ran vizes terület tanyákkal és szántóföld-
del. Főként szénát és szálastakarmányt ter-
mesztettek a területen. A nevet kevesen isme-
rik és használják. Egy 1968-as forrás szerint 
az elnevezés onnan származik, hogy Hadház 
„déz mát fizetett a téglási földesúrnak”. Az is 
le hetséges azonban, hogy „közbirtokossági 
fü ves kert volt, amelyet feles és harmad dézs-
mára adtak ki kaszálni”. — Kardos 1964: 
11, É. Kiss 1968: 507, Molnár 1985a: 8. — 
T31-F5.
Dézsmáskert utca 2011: Dézsmáskert utca. 
— A belterület legdélebbi részén, a Dézsmás-
kert nevű területen az 1990-es években nyitott 
utca, az Alkotmány utca és a Hétvezér utca kö-
zött. Hivatalos név. — T31-F5.
Diós 2011: Dijós. | Az Angolkert elej½n vït, 
az erd¥ ezzel kezdődött. Szerecsendijófák 
vï  tak benne, aminek kellemes az illata. 1985: 
Di ós. — A belterülettől északnyugatra, az An-
gol kert keleti oldalán lévő, diófás erdő. — 
Mol nár 1985a: 8. — T18-B3.
Diós alja 2011: Dijós alja. | Az erd¥ alatti 
r½sz, a Dijós alatti lapos terület. — A belterü let-
től északnyugatra, a Diós keleti részén elte rü lő 
szántóföld, ami többnyire vizes volt, ezért gyak-
ran káposztát termesztettek benne. — T18-C3.
Disznó-völgy 1767–1774: Diszno Vőlgy. — 
Egy kor bizonyára disznólegelőként használt 
föld terület a település északnyugati határában, 
a hajdúdorogi határ mellett. A nevet ma már 
nem ismerik. — TéT. 1767–1774. — T11-E4.
Dohányos utca 2011: Dohányos utca ~ Hu-
nyadi utca, 1985: Hunyadi utca, 1980: Hunya-
di utca, 1964: Dohányos utca, Hunyadi utca, 
1943: Dohányos u[tca], 1930: Dohány u[tca], 
19. sz.: Dohány utca. — Utca a település belte-
rületének északi részén, a Stadion és a Kossuth 
ut ca között. Az 1960-as évek előtt Dohány ut-
ca vagy Dohányos utca volt a neve, mivel azok 
a nagybirtokon dolgozó dohányosok laktak itt, 
akik otthon simították a dohányt. Később a 
Hunyadi utca nevet viselte, de 1984-től új ra 
Dohányos utca a hivatalos neve. — Kardos 
1964: 3, Kocsis 1980: 7, Molnár 1985b: 2, 
TéL4, 17. — T31-G2.

Dohány utca lásd Dohányos utca
Domb utca 2011: Domb utca ~ Bajcsi-Zsi-
linsz ki utca, 1985: Domb utca, Bajcsy utca, 
1980: Domb utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre ut-
ca, 1964: Domb utca, Bajcsy-Zsilinszky utca. 
— A település belterületének központjában, az 
Is kola utca és az Ady Endre utca között fek-
szik. Az 1960-as évek előtt Domb utca volt a 
ne ve, mivel a közepén egy domb van. Később 
hi vatalosan a Bajcsy-Zsilinszky utca nevet vi-
selte, 1984-től újra Domb utcá-nak nevezik. 
— Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 7, Molnár 
1985b: 1. — T31-G3.
Dorogi dűlő lásd Dorogi-föld, Dorogi út 
Dorogi-föld 2011: Dorogi-f¥d, 1991: Dorogi-
dű lő. — Jól művelhető földterület a település 
észak nyugati határában, a Bodonoskút-dűlő és 
a Nyárias között, a Hajdúdorog felé vezető dű-
lőút mellett. — HhT. 1991. — T17-G2.
Dorogi-nyomás 2011: Dorogi-nyomás. — A 
te lepülés északnyugati részén, a hajdúdorogi 
ha tár mellett húzódó határrész. — T11-F4.
Dorogi út 1. 2011: Dorogi út, 1985: Dorogi 
dü lő, Dorogi út. — Hajdúdorog felé vezető 
út. Az 1985-ös forrás azt írja róla, hogy „a vá-
lyogvető gödörnél kezdődik a Vidi út északi 
ol dalán. Be van fásitva, ma már mint dorogi út 
nem is járható”. — Molnár 1985a: 8.
Dorogi út 2. lásd Dózsa György utca 
Dózsa György utca 2011: Dózsa György ut-
ca, 1985: Dózsa György utca, 1980: Dózsa 
György utca, Dorogi út, 1964: Dózsa György 
ut ca. — A belterület központjában, a Kossuth 
La jos utcából nyíló és a nyugati határrész felé 
ve zető utca. A Szellekföldi utca és a Pozsár 
Gyu la utca között található, keresztülmegy 
raj ta az új 4-es számú főútvonal. Korábban 
Do rogi út-nak is nevezték, mert Hajdúdorog 
fe lé vezet. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 7, 
Mol nár 1985b: 2. — T31-E3F3.
Döggödör lásd Dögkút
Dögkút 2011: Dögkút ~ Döggödör ~ Vese-gö-
dör. | Oda vitték a dögöket. A Kukucska-ta-
nyá tól visszább, a Fenyves-erd¥ sarkával 
szem ben. 1964: Vesegödör. — Az Angolkert 
nyu gati oldalán, a Hevesi-föld mellett találha-
tó mély gödör, amibe az elpusztult állatok tete-
meit hordták. Nevezik még Döggödör-nek és 
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Ve se-gödör-nek is, ez utóbbi elnevezés háttere 
nem világos, és a nevet ma már csak kevesen 
is merik. — Kardos 1964: 11. — T18-A3.
Dudás-tanya 2011: Dudás-tanya. — A telepü-
lés északi részén, az Angolkert északi sarkánál 
le vő tanya. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T18-B2.
Égett-rét környéke 1858: Egett-rét környéke. 
— Földterület neve volt a település északkeleti 
ha tárában, a vasútállomástól és a Nagy-gödör-
től északra. — MKFT. — T18-D3.
Egyetértés utca 2011: Egyetértés utca. — A 
Vén kert negyedik utcája a település belterületé-
nek déli részén, a Határ utca és a Böszörményi 
ut ca között. Az 1990-es években nyitották. — 
T31-F5F4. 
Elő-gyaki-erdő lásd Elő-gyakor
Elő-gyakor 1985: Előgyaki-erdő, 1964: Elő-
gya koz, Előgyakos, 1864: Elő gyakor, 1767–
1774: Előgyakor. — Egykori erdő a település 
dél keleti határában, a Nagy-gödör alatt, a Kis-
rét től keletre. Részei voltak a Kis-Elő-gyakor 
és a Nagy-Elő-gyakor. Az 1964-es forrásban 
sze replő Előgyakos, Előgyakoz alakok bizo-
nyára hibás formák. Az Elő-gyaki-erdő név 
Elő- gyakori ~ Elő-gyakri jelzős formából ala-
kulhatott. A gyakor köznév jelentése ’sűrű, 
bok ros hely’ vagy ’sűrű erdő, cserjés’. Ma 
már sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. 
— FKnT., Kardos 1964: 7, Molnár 1985a: 
8, Pesty 1864: 319, TESz., TéT. 1767–1774, 
ÚMTsz. — T18-D4.
Első-dűlő 2011: Első-düllő. | Itt vït a Mï-
nár-tanya és a Kása-tanya. Utánna követke-
zett a Második-düllő. — A település határának 
észak nyugati részén lévő dűlő, körülbelül a 
ko rábbi Gyulahalom-dűlő és a mellette fek-
vő Kis-Gyulahalom-dűlő területével azonos. 
Tég láson egyes nagyobb dűlőket számokkal is 
meg neveztek, ehhez lásd Második-dűlő, Har-
madik-dűlő. 
Első-gát 2011: Első-gát ~ Nagy-gát. — A tele-
pü lés északnyugati határában, a Sőre-laposon 
lé vő átjáró. Akkor használták, ha a terület 
meg telt esővízzel. Általánosan ismert elneve-
zés. Az első előtag arra utal, hogy a belterület 
fe lől közelítve előbb következik, mint a máso-
dik sorszámmal megjelölt gát. A Kis-gát-nak is 

ne vezett Második-gát nevével összefüggésben 
Nagy- gát-nak is nevezik. — T17-G1.
Első-kút 2011: Első-kút. | Kút a Gyulahalmasi 
út ment½n. — Kút a település északnyugati 
ha tárában, a Gyulahalmára vezető út közelé-
ben, a Sőre-lapos mellett. — T17-G1.
Epreskert 2011: Epreskert. | A disznïkat ez 
alá hajtották, fürösztötték. 1985: Epreskert, 
1964: Epreskert, 1912: Epreskert, 1909: Epres-
kert, Epreskerti szántóföldek, 1901: Epreskert, 
1892: Epres kert, 1889: Epreskert, 1876: Epres 
kert, 1853: Epreskert, 1852: Epreskert, 1851: 
Ep reskert dűlö. — Szántóföld eperfákkal a te-
lepülés határának déli részén, a Dézsmás-kert, 
Nagy- szőlő, Telek és Csürhe-legelő között. Ál-
talánosan ismert határrésznév. Az 1876-os for-
rás azt írja róla, hogy „Egy része szántófőld, 
mely kapás növénynyel használtatik, egy része 
tőlgy erdő, van benne gyümölcsössé alakított 
kert, a legnagyobb rész eperfákkal van betele-
pít ve melyek aljában sovány legelő van.”. A 
fe hér eperfa a selyemhernyó-tenyésztéssel 
pár huzamosan terjedt el hazánkban a 18. szá-
zadban. Szántóföld jellegére utalva említik 
Ep reskert-dűlő-ként is. — Kardos 1964: 7, 
MNL. eperfa, Molnár 1985a: 8–9, TéL1–3, 
5–6, 8–9, TéT. 1852. — T18-B4.
Epreskert-dűlő lásd Epreskert
Erdészház 1. 2011: Erdészház, 2011: Ligeti 
er dőőrház, 1981: Ligeti erdőőrház. — A tele-
pü lés keleti határában, a Ligetben, a Görbe-
kert től északra lévő erdészház. Elhelyezkedé-
se alapján Ligeti erdőőrház-nak is nevezik. — 
Hnt. 2011, MoFnT. 2. — T18-D4.
Erdészház 2. 2011: Erdészház. | Kulics erdész 
la kott benne. Korábban vït itt Kökényesi er-
dész, Varga erdész is. — Erdészház a belte-
rü lettől északnyugatra, az Angolkertben. — 
T18-B2.
Erdő utca 2011: Erd¥ utca. — A belterület 
ke leti részén, az Alkotmány és Kossuth utca 
ke reszteződéséből nyíló rövid utca, amely a 
ha tár keleti részére vezet. — T31-G4.
Eresztvény 1. 1767–1774: ereszvény. — Egy-
kori erdő a korabeli belterület nyugati szélén. 
Az eresztvény szó jelentése ’fiatal, sarjadó 
er dő’ és ’új telepítésű, fiatal gyümölcsös’. — 
FKnT., TESz., TéT. 1767–1774, ÚMTsz. — 
T31-F3.
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Eresztvény 2. lásd Balázs-kert
Eresztvény(i)-dűlő lásd Balázs-kert 
Estrázsa-hegy lásd Strázsa-hegy
Északi utca 2011: Északi utca. — Utca a bel-
terület északi részén, a Bóti utcából nyílik. — 
T31-G1.
Fábián-dűlő 2011: Fábián-düllő. — A telepü-
lés belterületétől kissé nyugatra, a Bede-föld 
ke leti szélén vezető dűlőút és a mellette fekvő 
szán tóföld. Feltehetőleg egykori tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — T18-B3.
Fácánnevelő 2011: Fácánnevelő. — A belte-
rülettől északnyugatra, a Fenyves-erdő, Kon-
dásház és Bömbös között lévő fácántelep. — 
T18-A2.
Faiskola 1985: Faiskola, Csemetekert. — A 
vá ros egykori faiskolája a település déli ré-
szén, a Hegyes-kert mellett. Csemetekert-nek 
is nevezik. — Molnár 1985a: 7, 9. — T31-F4.
Falu-szállás 2011: Falu-szállás, 1985: Falu-
szállása, Mócföld, Szállás, 1964: Falu szállá-
sa, 1864: Falu szállása. — A település észak-
nyugati határában, a Kaszáló dűlő melletti te-
rület, a Pap-tanya és a Csécsi-tanya közelében. 
Ko rábban szántóföld, nádas és rétes kaszáló is 
volt. Az 1964-es forrás az elnevezés okáról így 
ír: „A tatár és török időkben hatalmas nádas 
volt itt. Ide menekültek a lakosok az ellenség 
elől. Később a csikósok és gulyások telelőhe-
lye volt”. Erre utal a hely Szállás, Falu szállá-
sa névváltozata. Az 1985-ös forrás szerint 
ro mán munkások szálláshelye volt a terület, 
ami kor bérmunkára jöttek az uradalomba: ez 
ma gyarázza a Móc-föld elnevezést. — Kardos 
1964: 7, Molnár 1985a: 10, 20, Pesty 1864: 
319. — T17-F2.
Farkas-tanya 2011: Farkas-tanya. — Egyko-
ri tanya a település északnyugati határában, a 
Ma jor dűlő mellett, a Dézsán-rét szomszédsá-
gá ban. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T11-F5.
Fazekas-dűlő 2011: Fazekas-düllő ~ Fazekas-
ta nya. | Egy zsidónak vït a tanyája. Pincéje 
is vït, mert bort is csinált. 1991: Fazekas-dű-
lő. — A település északnyugati határában, a 
Vadalma-kút-lapos melletti földterület, dűlő út 
és tanya. A területen a szántóföld mellett egy-
kor erdő volt és gyümölcsöskert szőlővel. Tu-

laj donosáról kapta a nevét. — HhT. 1991. — 
T17-G2H2.
Fazekas-tanya lásd Fazekas-dűlő
Fehértói-szivárgó 1991: Fehértói-szivárgó, 
1981: Fehértói-szivárgó. — A település észak-
keleti határában lévő mesterséges vízfolyás, 
amely a Szár-hegy keleti részén lép be Téglás 
ha tárába, és a Hajdúsági Iparművekig tart. — 
HhT. 1991, MoFnT. 2. — T19-E2.
Felső-Bek-kert lásd Bek-kert
Felszabadulás utca 2011: Felszabadulás utca. 
— A Vénkert második utcája a belterület déli 
ré szén, a Böszörményi utca és a Dézsmáskert 
ut ca között. Az 1990-es években nyitották. — 
T31-G5G4.
Fényes utca 2011: Fényes utca ~ Rákóci utca, 
1985: Szérűskert, 1985: Fényes utca, Rákóczi 
ut ca, Szérűskert, 1980: Fényes utca, Rákóczi 
ut ca, 1964: Fényes utca, Rákóczi utca, 1943: 
Fé nyes u[tca], 1930: Fényes u[tca], 19. sz.: 
Fé nyes utca. — Utca a belterület központi ré-
szén, az Iskola utca és az Ady Endre utca kö-
zött. Az 1960-as évek előtt és 1984-től újra Fé-
nyes utca a hivatalos neve. A források szerint 
az elnevezés onnan származik, hogy ebben az 
ut cában jómódú gazdák és családjaik laktak. A 
Fé nyes utca beépítetlen telkeit Szérűskert-nek 
is nevezték, mert gazdasági udvarok, istállók 
és takarmányvermek voltak ezen a területen, 
kü lön a gazdák lakótelkeitől. 1984 előtt Rákó-
czi utca volt a hivatalos neve. — Kardos 
1964: 3, Kocsis 1980: 8, Molnár 1985a: 27, 
1985b: 4, TéL4, 17. — T31-G3.

Fényes utcai általános iskola 2011: Fényes 
ut cai általános iskola ~ Fényes utcai iskola ~ 
Ál talános iskola ~ Nagy iskola ~ Új iskola. — 

Fényes utcai általános iskola
Fotó: Kecskeméti Csaba
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A Fényes utcán található általános iskola. A II. 
Rá kóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyel vű Baptista Általános Iskola és Alapfokú 
Mű vészeti Iskola tagintézménye, ahová ma az 
al só tagozatosok járnak. Az Új iskola, Nagy 
is kola elnevezés onnan származik, hogy a le-
bontott régi iskolához képest újabb és nagyobb 
volt. Nevezik egyszerűen Általános iskolá-
nak is. — T31-G3.
Fényes utcai iskola lásd Fényes utcai általá-
nos iskola
Fenyves lásd Fenyves-erdő 
Fenyves-erdő 2011: Fenyves-erd¥ ~ Fenyves. 
| Hatalmas vörösfenyők vïtak itt. 1985: Feny-
ves erdő. — Erdő a belterülettől északnyugatra, 
az Angolkert vörösfenyős része, a Vadászhá-
zon túl. Nevezik egyszerűen Fenyves-nek is. 
— Molnár 1985a: 10. — T18-A2.
Fenyves utca 2011: Fenyves utca ~ Vörösmarti 
ut ca, 1985: Vörösmarty utca, 1980: Vörösmar-
ty utca, 1964: Vörösmarthy utca, 19. sz.: De-
dókert u[tca]. — A belterület keleti részén 
ta lálható utca, a Liget utca és az Erdő utca 
kö zött. 1984-től nevezik Fenyves utcá-nak, 
ko rábban Vörösmarty utca volt a neve. Mivel 
a volt Dedó-kertben nyitották, ezért régebben 
De dókert utcá-nak is nevezték. — Kardos 
1964: 3, Kocsis 1980: 9, Molnár 1985b: 6, 
TéL4. — T31-G4.
Férges-kert 2011: Férgeskert, 1985: Fér ges-
kert, 1964: Férgeskert. — Gyümölcsöskert a 
te lepülés határának déli részén, a Bek-kert ma-
gasabban fekvő területén, amelynek egy része 
ma már Hajdúhadházhoz tartozik. A források 
sze rint az elnevezés onnan ered, hogy a terüle-
ten sok férges gyümölcs termett. — Kardos 
1964: 7, Molnár 1985a: 10. — T17-H4.
Focipálya lásd Sportpálya 
Forgács-tanya 2011: Forgács-tanya. — A te-
le pülés északnyugati határában, a Fazekas-dű-
lőben lévő tanya. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T17-G2.
Fő utca lásd Kossuth Lajos utca 
Fürst Sándor utca lásd Nyíl utca
Fűzfás-kúti-tábla 1964: Ficfáskúti tábla. — 
Föld terület neve volt a település határában. Az 
elnevezés bizonyára egy olyan kút emlékét őr-
zi, amely mellett fűzfák lehettek. A ficfa a fűzfa 

nyelv járási alakja. Ma már sem a nevet, sem a 
he lyet nem ismerik. — Kardos 1964: 7. 
Gábor Áron utca 2011: Gábor Áron utca, 
1985: Gábor Áron utca, 1980: Gábor Áron ut-
ca, 1964: Gábor Áron utca. — Rövid utca a 
bel terület északi részén, a Dohányos utca és az 
Ady Endre utca között. A Kender-gaz területén 
nyi tották. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 7, 
Mol nár 1985b: 2. — T31-G2.
Gábor-tanya 1900: Gábor tn. [tanya], 1884: 
Gá bor tn. [tanya]. — Egykori tanya a település 
északnyugati határában, a Fehértói úttól kis-
sé nyugatra. Bizonyára egykori tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — HhT. 1900, HKFT. — 
T17-F1.
Galamb utca 2011: Galamb utca. — Utca a 
bel terület északi részén, a Kossuth utca és a 
Bá thory István utca között. — T31-G1.
Gargya-tanya lásd Madai-tanya
Gersei-föld 2011: Gersei-f¥d. — Szántóföld 
a település északnyugati határában, a Kaszáló 
dű lő mellett, a Keresztút után. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T11-F5.
Görbe-Bek-kert 2011: Görbe-Bek-kert ~ Gör-
be-kert. | Csemegés, fők½nt szöllőt termesz-
tet tek benne. Nevét onnan kapta, hogy görbe, 
ka nyargós területek, f¥dek vïtak itt. 2011: 
Gör bekert, 1991: Görbe-kert, 1985: Görbe-
kert, 1981: Görbe-kert, 1980: Görbekert, 
1964: Görbe Bekkert, 1943: Alsó-Vén-kert, 
1940: Görbekert, 1930: Gőrbebekkert, 1930: 
Gör bebekkert, 1930: Görbebekert, 1928: Gör-
be Bekk kert, 1900: Alsó-Ben kert, 1889: Gőr-
be bekkert, 1884: Alsó Ben kert, 1876: Gör be 
bekk-kert, 1858: Alsó Ben Kert, 1852: Gör-
bekert, 1853: Görbekert, 1851: Görbe Kert, 
bekkert. — Határrész a település délkeleti 
részén, a Kossuth-kerttől és Peres-kerttől dél-
re, a Hajdúhadházi határ mellett. Szántó és 
gyü mölcsöskert, amelyben főként szőlőt ter-
mesztenek. A történeti források is többnyire 
sző lőskertként említik. A helybeliek szerint a 
Gör be-kert név onnan származik, hogy görbe 
par cellák alkotják, köztük kanyargós utakkal. 
A Görbe-Bek-kert elnevezés Bek Pál gróf ne-
vét őrzi, s összefügg a Bek-kert névvel, mivel 
ugyanaz a személy birtokolta a területeket. A 
gör be előtag a két terület egymástól való meg-
különböztetésére szolgált. Néhány térképes 
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for rás Alsó-Vén-kert-ként, Alsó-Ben-kert-ként 
— helyesen Alsó-Bek-kert-ként — jelöli a te-
rületet, amelynek felső része Hajdúhadházhoz 
tar tozik. — HhT. 1900, 1943, 1991, HKFT., 
Hnt. 2011, Kardos 1964: 7, Kocsis 1980: 11, 
MKFT., MoFnT. 2., Molnár 1985a: 10, TéL1, 
3–6, 12–14, 18, TéT. 1852. — T18-C4D4.
Görbe-kert lásd Görbe-Bek-kert 

Görög katolikus templom 2011: Görög kato-
likus templom. — Görög katolikus templom a 
Sta dion utca és a Dózsa György utca kereszte-
ződésében. Szent Illés próféta-templom a hi-
vatalos egyházi neve. 1997-ben szentelték fel. 
— T31-G3.
Gulyás-hegy 1964: Gulyáshegy. — Egyko-
ri legelő, amelyen a gulya kútja volt. Esetleg 
kap csolatba hozható a hajdúhadházi Gulyás-
hegy megnevezéssel. Ma már sem a nevet, sem 
a helyet nem ismerik. — Kardos 1964: 7. 
Gyár utca 2011: Gyár utca ~ István kiráj ut ca, 
1985: István király utca, 1980: István király 
ut ca. — A Pozsár Gyula utcából nyíló rövid 
zsák utca a belterület nyugati részén. Párhuza-
mos a József Attila utcával. Az 1970-es évek-
ben nyitották a volt Ólas-kertben. 1984-től 
ne vezik hivatalosan Gyár utcá-nak, korábban 
Ist ván király utca volt a neve. — Kocsis 1980: 
7, Molnár 1985b: 2. — T31-H3.
Györgykereke lásd Szentlélek

Györkkereke lásd Szentlélek
Györktelek lásd Szentlélek
Gyulahalma lásd Gyulahalom
Gyula halma lásd Hármashatár
Gyulahalmasi iskola 2011: Gyulahalmasi 
is kola. — Egykori tanyasi iskola a település 
északnyugati határában, Gyulahalom központ-
jában. — T11-G4.
Gyulahalmasi kastély 2011: Gyulahalmasi 
kas téj. — Egykori kastély a település észak-
nyugati határában, Gyulahalom központjában. 
— T11-G4.
Gyulahalmasi-tanya lásd Gyulahalom
Gyulahalmasi út 2011: Gyulahalmasi út. 
1991: Gyulahalmi út, 1981: Gyula-halomi út. 
— A belterületről Gyulahalom felé vezető út. 
— HhT. 1991, MoFnT. 2. — T11-G4.
Gyulahalmi-dűlő lásd Gyulahalom
Gyulahalom 2011: Gyulahalom ~ Gyulahal-
ma ~ Gyulahalmasi-tanya. | Tanyavilág. Kö -
rülbelül negyven–ötven család élt itt, fő k½nt 
csel½ds½g. | Olyan sűrűn lakott terület vït, 
hogy iskola, bït, kastéj, kocsma, te lefon 
is vït itt. 1991: Gyulahalmi-dűlő, 1985: 
Gyulahalom, Gyulahalom tanya, 1981: Gyu-
lahalom, 1981: Gyula-halom, 1980: Gyu la-
ha lom, 1964: Gyulahalom, Gyulahalom ta-
nya, 1943: Gyulahalom, 1937: Gyulahalom, 
1930: Gyulahalom, Gyulahalom düllő, 1929: 
gyu lahalom, 1928: Gyulahalom tanya, 1913: 
Gyu lahalom, 1905: Gyulahalom p[uszta], 
1900: Gyula halom dűlő, Gyulahalom, 1889: 
Gyu la halom Tanya, Gyula halom dűllő, 
1884: Gyulahalom psz., 1876: Gyulahalom 
dű lő, 1864: Gyulahalmi dűlő, Gyula halom, 
1858: P[uszta] Gyula halom, 1853: Nagy-
gyu lahalom, 1852: Nagy Gyulahalom, 1851: 
(Nagy) gyulahalom dűllo, 19. sz.: Gyulahalom 
dűl lő. — Egykori tanyaközpont a település 
északnyugati határában, az újfehértói és haj dú-
do  rogi határnál. Korábban nagy kiterjedésű, jó 
mi nőségű szántóföld, rét volt tanyákkal. Nagy-
jából a mai Első-dűlő területének felel meg. 
Ál talánosan ismert határrésznév. Az 1864-es 
for rás szerint Gyulahalma nagy puszta volt 
gróf Degenfeld Imre birtokában, a Gyulahal-
mi-dűlő, Gyulahalom-dűlő pedig a puszta 
mel lett elnyúló szántóföldeket jelölte. A hely-

Görög katolikus templom  Fotó: Hőgye Lajos
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beliek számára elsősorban tanyabokrot jelent 
a név, ezt hangsúlyozza a Gyulahalompuszta, 
a Gyulahalom-tanya és a Gyulahalmasi-ta-
nya névváltozat. Az itt lakókat 1962-től folya-
ma tosan, tervezetten betelepítették Téglás 
bel területére, a mai Új utcában és a Szilágyi 
Er zsébet utcában kaptak házhelyeket. A terü-
let és a rajta lévő lakott hely a közeli Gyula- 
ha lom nevű kiemelkedésről kapta a nevét (ezt 
lásd a Hármashatár címszó alatt). Azokban a 
forrásokban, amelyekben Kis-Gyulahalom 
nevű dűlő is szerepel, rendszerint Nagy-Gyu-
la halom-ként jelölik a területet. — HhT. 1991, 
HKFT., Hnt. 1913, 1937, Kardos 1964: 8, 
Ko csis 1980: 11, Kogutowicz 1905, MKFT., 
MoFnT. 2., Molnár 1985a: 11, Pesty 1864: 
319, 321, TéL1–7, 14, 17, TéT. 1852, 1981. — 
T11-G4H5.
Gyula-halom lásd Hármashatár
Gyulahalom-dűlő lásd Gyulahalom
Gyulahalompuszta lásd Gyulahalom
Gyulahalom-tanya lásd Gyulahalom 
Gyulás-halom lásd Hármashatár
Hadházi-csatorna lásd Kanális 2.
Hadházi-földek-dűlő lásd Bolt
Hadházi utca lásd Petőfi Sándor utca
Haga-tanya 2011: Haga-tanya. — Tanya a te-
lepülés keleti határában, a Széna-rét mellett. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T18-C3.
Hajdúböszörményi vicinális út lásd Böször-
ményi utca 
Halastó 2011: Halastï. | A közep½be egy szi-
get vït, körülötte t¥gyfák. 1985: Halastó. — 
Egy kori halastó a belterület északnyugati ré-
szén, a jelenlegi futballpálya területén. 1944-ig 
a Kastélykert dísztavaként funkcionált, majd 
1970-ben a sportpálya építése miatt feltöltöt-
ték. — Molnár 1985a: 11. — T31-G2.
Halom-hegy lásd Halom-tábla 
Halom-tábla 2011: Halom-tábla ~ Halom-
hegy, 1964: Halomtábla. — Szántóföld a tele-
pü lés északnyugati határában Gyulahalmán 
túl, az újfehértói határ mentén. Kevesen isme-
rik. — Kardos 1964: 8. — T11-F4.
Hangács-halom 1767–1774: Hangats halom. 
— Egy kori határhalom a település északnyuga-
ti határvonalán, a Gyulahalomtól kissé keletre, 

az egykori Bolt település és Téglás között. Ma 
már sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. A 
név előtagja a hanga ’egyfajta cserje’ növény-
név -cs képzős származéka lehet. — FNESz. 
Han gács, TESz., TéT. 1767–1774. — T11-H5.
Harmadik-dűlő 2011: Harmadik-düllő. | Eb-
ben a düllőben vït a Sőrés tanya, Kis Gyula-
ta nya, Kása-tanya, Deák-tanya, Simon-tanya. 
— A település határának délnyugati részén 
fek szik. A régebben Bodonoskút-dűlőként, va-
lamint a Kaszáló-dűlőként említett területeket 
je löli. A sorszámmal megjelölt dűlőnevekhez 
lásd Első-dűlő. 

Hármashatár 2011: Hármashatár, 1991: Gyu-
la-halom, 1864: Gyulahalma, 1858: Gyula ha-
lom, 1851: Gyuláshalom, 1782–1785: Gyu la 
Halom, 1767–1774: Gyula Halom. — Ha tár-
ha lom, domb a település északnyugati határá-
ban, Újfehértó, Téglás és Hajdúdorog határá-
nak a találkozásánál. Az 1864-es forrás szerint 
a Gyula halma „szép magas fekvésü halom, 
te tején régi kerek árok, vagy sáncz látszik; ugy 
az allyán is, hagyomány szerint Gyula vezér 
itt ütötte fel sátorát, itt táborozott”. A névadás 
va lódi indítékát nem ismerjük. A Gyulás-ha-
lom névváltozat esetleg kapcsolatba hozha-
tó a területtel szomszédos és Hajdúdoroghoz 
tar tozó Gyúlás nevű határrésszel. — EKFT., 
HhT. 1991, Kardos 1964: 8, Kocsis 1980: 11, 
MKFT., Molnár 1985a: 11, Pesty 1864: 319, 
TéT. 1767–1774. — T11-G4.
Határdűlő 1985: Határdülő, Kékesdülő. — 
Ha tárút Hajdúdorog és Téglás között. Egyide-
jű leg Kékes dűlő-nek is nevezték. E megneve-
zés indítékát nem ismerjük. Ma egyik elneve-
zést sem használják. — Molnár 1985a: 12. 
— T11-F4.

Hármashatár  Fotó: Pór Imre
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Határ utca 2011: Határ utca. — Utca a belte-
rület déli részén, az Alkotmány utcából nyílik. 
Az elnevezést az magyarázza, hogy az utca 
Tég lás és Hajdúhadház határán található. Hi-
vatalos név. — T31-G5.
Havasi-tanya 1991: Havasi-tny. [tanya]. — 
Egy kori tanya a belterülettől keletre, a Tö-
mö ri-tanya közelében. Feltehetőleg egykori 
tu lajdonosáról kapta a nevét. — HhT. 1991. 
— T18-D3.
Hegyes-kert 2011: Hegyes-kert. | Csúcso-
san ment a területek v½ge. 1985: Hegyeskert, 
1912: Hegyeskert. — Egykori szőlőskert a te-
lepülés déli határában. Mára nagyrészt beépí-
tették. A történeti források a Vénkert egy lapá-
lyos, sík részét, a Nagy-szőlő és Petőfi-kert 
kö zötti területet nevezik így. Az elnevezés a 
sző lőskert alakjára utal. — Molnár 1985a: 12, 
TéL2, 10. — T31-F4.
Hét vezér utca 2011: Hét vezér utca. — A 
Vén kert harmadik utcája a belterület déli ré-
szén, a Böszörményi utca és a Tél utca között. 
Az 1990-es években nyitották. — T31-F5G4.
Hevesi-föld 2011: Hevesi-f¥d. — A belterü-
let től északnyugatra, a Dögkút és az Angolkert 
mel lett fekvő szántóföld. Tulajdonosáról kapta 
a nevét. — T18-A3.
Homok utca 2011: Homok utca. — Utca a 
bel terület északkeleti részén, a Temető utca és 
a Kuruc utca között. — T31-H2.
Horváth-tanya 2011: Horvát-tanya. — Egy-
kori tanya a település északnyugati határában, 
a Középső-dűlőben. Tulajdonosáról kapta a 
ne  vét. — T17-H3.
Hosszú-dűlő 2011: Hosszú-düllő ~ Hosszú-
f¥d. | Hosszúkás f¥dterületek vïtak. 1991: 
Hosszú-dűlő, 1985: Hosszudülő, 1981: Hosszu 
dű lő, 1981: Hosszú-dűlő, 1964: Hosszú dűlő, 
Hosszú föld, 1943: Hosszú dűlő, 1930: Hosszu 
dü lő, 1928: Hosszu dülő, 1900: Hosszú dűlő, 
1889: Hosszú dűllő, 1884: Hosszú dűlő, 
1876: Hosszú dűlő, 1858: Hoszu dűlő, 1852: 
Hosszúdűllő, 1851: Hosszú dűllő. — A belte-
rülettől délnyugatra, a Barackos és Bárány-le-
ge lő melletti homokos talajú gyümölcsös és 
szán tó. Ma kisebb területet értenek rajta, mint 
amit a történeti források jelölnek. Az elneve-
zést a helybeliek a földterület hosszú, keskeny 

alak jával magyarázzák. Ritkábban Hosszú-
föld- ként is említik. — HhT. 1900, 1943, 1991, 
HKFT., Kardos 1964: 8, MKFT., MoFnT. 2., 
Mol nár 1985a: 12, TéL1, 4–7, 14, TéT. 1852, 
1981. — T18-A4.
Hosszú-dűlő kertje 1858: Hosszu dülö kertje. 
— Egykori kertség a belterülettől kissé délnyu-
gat ra, a Hosszú-dűlőtől délre. — MKFT. — 
T18-A4.
Hosszú-föld lásd Hosszú-dűlő 
Hős utca 2011: Hős utca ~ Toldi utca, 1985: 
Tol di utca, 1980: Toldi utca, Kriptájj utca, 
1964: Toldi utca. — Rövid utca a belterület 
észa ki részén, a Kossuth utca és a Temető ut ca 
között. 1984-től nevezik Hős utcá-nak, ko ráb-
ban Toldi utca volt a neve. A forrásokban Krip-
tály utca-ként is említik, mert a grófi kriptához 
ve zetett. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 9, 
Mol nár 1985b: 5. — T31-G2.
Hunyadi utca lásd Dohányos utca 
Irigyli 1985: Irigyli. — Egykori árkos fasor 
ott, ahol az Annakert kezdődött, a település déli 
ha tármezsgyéjénél. Az Alkotmány utca keleti 
ol dalától a hajdúhadházi Epreskertig tart. Az 
el nevezés a legenda szerint onnan származik, 
hogy a hajdúhadháziak irigyelték a területet a 
téglásiaktól, mert ezzel is szerették volna nö-
vel ni a saját legelőrészüket. Ma már sem a 
ne vet, sem a helyet nem ismerik. — Molnár 
1985a: 12. — T31-G5.
Iskola 1. 2011: Iskola. — Egykori tanyasi is-
ko la a település északnyugati határában, a 
Ka száló-dűlőben, az Iskola dűlő mellett. — 
T11-F4.
Iskola 2. lásd Szár-hegyesi iskola
Iskola dűlő 2011: Iskola düllő, 1985: Is ko la-
dü lő. — A település északnyugati határában, a 
Do rogi-nyomásig vezető dűlőút, a Major dűlő 
és a Kaszáló dűlő között. Az elnevezés onnan 
szár mazik, hogy az út az Iskola mellett veze-
tett. Általánosan ismert dűlőnév. — Molnár 
1985a: 12. — T17-F1.
Iskola utca 2011: Iskola utca ~ Kinizsi utca, 
1985: Kinizsi utca, 1980: Kapusházi, Kinizsi 
ut ca, 1964: Kinizsi utca, 1930: Kapus u[tca], 
19. sz.: Kapusházi utca, Kapus u[tca]. — Utca 
a település központjában, az Úttörő utca, a Pe-
tőfi utca és a Stadion utca kereszteződését köti 
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össze a Kossuth utca és a Liget utca kereszte-
ző désével. 1984-től Iskola utca a hivatalos ne-
ve, korábban Kinizsi utcá-nak nevezték. A for-
rások legkorábbi Kapus utca, Kapusházi ut ca 
elnevezései arra utalnak, hogy az utca a gró fi 
birtok kapusházához, illetve a Kapusházi- szán-
tó földhöz vezetett. — Kardos 1964: 3, Kocsis 
1980: 8, Molnár 1985b: 3, TéL4. — T31-G3.
István király utca lásd Gyár utca 
Jeles-dűlő 2011: Jeles-düllő ~ Jeles-tanya, 
1985: Jelesdülő. — Egykori tanyaépület a kö-
rülötte lévő földekkel a település északnyugati 
ha tárában, a Második-dűlőben, a Gyulahalmasi 
is kola környékén. Jeles-tanyá-nak is nevezik. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — Molnár 
1985a: 12. — T11-F5.
Jeles-erdő 2011: Jeles-erd¥. — A település 
észak nyugati határában, a Második-dűlőben 
ta lálható erdő, ami a Jeles-tanyához tartozott. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T11-F5.
Jeles-tanya 1. 2011: Jeles-tanya. — Egykori 
ta nya a település északnyugati határában, a 
Ka száló-dűlőben, a Kása-tanya és a Zelenka-
ta nya között. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T11-E4.
Jeles-tanya 2. lásd Jeles-dűlő
Jókai utca lásd Bökönyi utca 
József Attila utca 2011: József Attila utca, 
1985: József Attila utca, 1980: József Attila ut-
ca, 1964: József Attila utca. — Utca a belterü-
let keleti részén, a Pozsár Gyula utca és a Liget 
ut ca között. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 
7, Molnár 1985b: 2. — T31-H3.
Juhfürösztő 2011: Juhfürösztő. | A bárányokat 
nyí rás előtt itt fürösztötték le. 1985: Juhfürde-
tő. — A település belterületétől délnyugatra, a 
4-es számú főút és a Böszörményi út által hatá-
rolt terület a Nagy-szőlő mellett. Mély gödör, 
vi zes, lápos terület, ahová gyakran lehajtották 
az állatokat fürdetés céljából. Általánosan is-
mert határrésznév. — Molnár 1985a: 12–13. 
— T18-B4.
Juhhodály 2011: Juhhodáj. — Juhok számá-
ra készült ól, szállás a település belterületétől 
nyu gatra, a Legelőtől kissé nyugatra, a Bika-
er dő közelében. — T17-H3.
Juhhodály dűlő lásd Középső dűlő

Kállai-sűrű 2011: Kállai-sűrű, 1964: Kállai 
sű rű. — Az Angolkert sűrű, bokros része. Bi-
zonyára tulajdonosáról kapta a nevét, mivel 
a településen ma is él Kállai nevű család. — 
Kar dos 1964: 8. 
Kanális 1. 2011: Kanális, 1991: Vidi-ér, 1985: 
Vi di-Ércsatorna. — A hajdúdorogi határban 
ere dő, Vid felől a téglási határba belépő mes-
terséges vízfolyás, amely Hajdúhadház felé 
ve zet tovább. Csak időszakosan van benne víz. 
Vidi-ér néven is említik, hivatalos vízrajzi ne-
ve Vidi-ér-csatorna. — HhT. 1991, Molnár 
1985a: 32. — T17-E1F2.
Kanális 2. 2011: Kanális ~ Hadházi-csatorna. 
| A Hadházi szennyvízből a tiszta víz ebben jön 
le. 1991: Hadházi-csatorna, 1981: Hadházi-
csa torna. — Mesterséges csatorna, amely a 
bel területtől északra, Újfehértó irányából lép 
be a településre, a belterület nyugati oldala 
mel lett vezet végig, majd a déli határrészen 
vé gighaladva a hadházi határnál végződik. A 
hely beliek többnyire Kanális néven említik. A 
Had házi-csatorna hivatalos vízrajzi név. — 
HhT. 1991, MoFnT. 2. — T18-B3C3.

Káposztáskert 2011: Káposztáskert ~ Tóalj, 
1985: Káposztáskert, Tóalj, 1964: Káposztás 
kert, Tóalj, 1931: Káposztás kert, 1930: Tóal-
ja, 1930: Káposztás kert, 1889: Káposztás kert, 
1876: Káposztás kert, 1853: Káposztás kert, 
1852: Káposztáskert, 1851: Káposztás kert. 
— Lakott hely a belterület északkeleti részén, 
a Szendrei-kert mellett. A mai Bocskai ut cát, 
a Barátság utcát és a Vasút utcát, Tóalj ut cát 
foglalja magába. Általánosan ismert elne ve-
zés. Korábban mélyen fekvő, sáros, vizes terü-
let volt, melynek jó minőségű részén főleg 
ká posztát termesztettek, kisebb részén pedig 
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ken dert, lucernát, burgonyát vetettek. Kis par-
cellák, 200 négyszögöles telkek voltak rajta. 
A Tóalj(a) elnevezés arra utal, hogy korábban 
a közelben egy tó volt. Később feltöltötték és 
be építették. — Kardos 1964: 8, 11, Molnár 
1985a: 13, 29, TéL1, 3–6, 14–15, TéT. 1852. 
— T31-H2.

Kapusház 2011: Kapusház. | A gróf birtoká-
ra a bemenetnél két oldalt vït két ½pítmény, 
amelyben grófi cselédek laktak, ezeket hívták 
Ka pusháznak. | Két őr lakott benne. Nem me-
hetett be, csak aki oda tartozott. A kapus és 
a kertész háza vït. 1985: kapusház, 1943: 
Ka pusház, 1930: Kapusház. — A grófi birtok 
be járatánál, kapujánál lévő egykori épületek 
együttese, amelyben a gróf szolgálatában dol-
gozó, a kaput őrző cselédek laktak. Az Úttörő 
ut ca, Stadion utca és az Iskola utca keresztező-
désénél lévő kapusházak a kastély díszes bejá-
ra taként szolgáltak. Általánosan ismert név. — 
Mol nár 1985a: 14, TéL4, 17. — T31-G3.
Kapusházi lásd Kapusházi-szántóföld
Kapusházi utca lásd Iskola utca
Kapusházi-dűlő lásd Kapusházi-szántóföld 
Kapusházi-szántóföld 1985: Kapusházi-szán-
tóföldek, Kapusházi dülő, 1942: Kapusházi, 
1940: Kapusházi sz[án]tó föld, Kapusházi, 
1909: Kapusházi szántóföld. — Egykori szán-
tóterület a Kapusháznál, a kastélyhoz tartozott. 
Ma beépített terület: a Dózsa György, a Stadi-
on, az Úttörő és a Magazin utcák határolják. 
1945 után osztották ki házhelyeknek. Kapus-
házi, Kapusházi-dűlő formában is szerepel. — 
Mol nár 1985a: 14, TéL2, 18–19. — T31-F3.
Kapus utca lásd Iskola utca
Kása-hegy lásd Kásás-hegy
Kásás-hegy 2011: Kásás-hegy ~ Kása-hegy. | 
A Kása-hegyen vït Téglás település először. | 

A Kásás-hegy a Bede-f¥dnél a bodzás végé-
nél van. 1985: Kásás-hegy, Kása-hegy, 1964: 
Ká sáshegy, 1930: Kásás hegy, 1900: Kásás 
hegy. — A belterülettől nyugatra, a Bede-föld 
és a Legelő közötti, magasabban fekvő homo-
kos domb, amelyen fasor megy keresztül. Ká-
sa- hegy-nek is említik. Az 1985-ös forrás ke-
véssé meggyőző magyarázata szerint anyaga 
szem csés homok, ami nem jellemző ezen a 
kör nyéken, innen ered az elnevezése. Valószí-
nűbb, hogy az előtag a Kása családnévvel lehet 
kap csolatban (vö. Kása-tanya), vagy esetleg itt 
ter mesztett növényre utal. — Kardos 1964: 8, 
Mol nár 1985a: 15, TéL7, 14. — T18-A3.
Kása-tanya 1. 2011: Kása-tanya ~ Kása-ta-
nyák. — Egykori tanya a település északnyuga-
ti határában, a Gyulahalmasi iskola környékén, 
az Első- és Második-dűlő határán. Gyakran 
em legetik együtt a másik ugyanilyen nevű ta-
nyával, ami tőle távol fekszik. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T11-F4.
Kása-tanya 2. 2011: Kása-tanya ~ Kása-ta-
nyák. — Egykori tanya a település északnyuga-
ti határában, a Harmadik-dűlőben, a Deák-ta-
nya és Jeles-tanya között. Tulajdonosáról kap-
ta a nevét. — T11-F5.
Kastély lásd Degenfeld-kastély
Kastélykert lásd Virágkert 
Kaszáló lásd Kaszáló-dűlő
Kaszáló-dűlő 2011: Kaszáló-düllő, 1991: 
Ka száló, 1985: Kaszálódülő, 1981: Kaszáló, 
1981: Kaszáló, Kaszálódűlő, 1980: Kaszáló, 
1964: Kaszáló, 1937: Kaszáló, 1930: Kaszáló-
dü lő, Kaszáló, 1930: Kaszáló düllő, 1929: Ka-
szál ló, 1928: Kaszáló, Kaszáló dülő, 1912: 
Ka száló, 1901: Kaszáló, 1900: Kaszáló dűlő, 
19. sz.: Kaszáló dűllő, 1892: Kaszáló, 1889: 
Ka szálló dűllő, 1876: Kaszáló dűlő, 1853: Ka-
száló dűlő, 1852: Kaszálódűlő, 1851: Kaszálló 
dűl lö. — Dűlőút és a mellette fekvő földterület 
a település északnyugati határában, a Harma-
dik-dűlőben. A dűlőút a hajdúdorogi határig 
ve zet. Korábban a területen tanyák is voltak. A 
ko rai történeti forrásokhoz képest a helybeliek 
ma kisebb területet értenek rajta. Egyes részei 
si lányabb minőségű szántóföldek voltak, más 
ré szeit kaszálóként, rétként használták. Bizo-
nyos részein időnként megállt a víz, ami miatt 
he lyenként mocsaras, nádas területek jöttek 
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lét re. A Kaszáló elnevezése ugyancsak haszná-
latos volt. — HhT. 1991, Hnt. 1937, Kardos 
1964: 8, Kocsis 1980: 11, MoFnT. 2., Molnár 
1985a: 15, TéL1–7, 10–12, 14, TéT. 1852, 
1981. — T11-F5.
Kaszáló-rét 1985: Kaszálórét. — Egykori ka-
száló a temetőtől délkeletre, a vasút mellett. 
Ma már sem a nevet, sem a helyet nem isme-
rik. — Molnár 1985a: 15. — T18-C3.
Kasztrol 2011: Kaszroj. — Egykori cselédlaká-
sok a Bacsóház és a belterület között, grófi cse-
lédek laktak bennük. A névadás indítéka nem 
is mert, a név valószínűleg az ’általában nagy-
méretű, leginkább vasból készült lábas vagy 
fa zék’ jelentésű kasztrol (itt: kaszroj) tájszóval 
függ össze. — ÚMTsz. — T18-B3.
Kece lásd Kecény
Kecény 2011: Kecény, 1985: Kece, Kecény, 
Ke cénylapos, 1884: Kezin, 1852: Keczen, 
1767–1774: Ketző Lapos. — Erdőterület a te-
le pülés keleti határában, a bökönyi határ mel-
lett. Kecény-lapos-ként is említik, ami valószí-
nű síti, hogy azonos lehet az 1767–1774-es 
tér képen szereplő Kecő-lapos nevű hellyel. 
Újab ban Kece néven is előfordul. Az elneve-
zés eredete bizonytalan. — HKFT., Molnár 
1985a: 16, TéT. 1767–1774, 1852, ÚMTsz. — 
T19-E3.
Kecény híd 1985: Kecén híd. — Egykori híd 
a település keleti határában, a Kecény nevű er-
dőben. Ma már sem a nevet, sem a helyet nem 
is merik. — Molnár 1985a: 16. 
Kecény-kút 1985: Kecén kut. — Egykori kút 
a település keleti határában, a Kecény nevű er-
dőben. Ma már sem a nevet, sem a helyet nem 
is merik. — Molnár 1985a: 16. 
Kecény-lapos lásd Kecény
Kecő-lapos lásd Kecény
Kecskés foltja 1767–1774: Ketskes fottya. — 
A mai belterület délkeleti részén, a Kis-réttől 
északra található terület. A folt földrajzi köznév 
’tisztás, kopár földterület a vetésben’ érte lem-
ben lehetett használatos (ehhez lásd Hajdú bö-
ször mény település alatt a Hosszú-Kaján-szik 
szó cikket). Ma már sem a nevet, sem a helyet 
nem ismerik. — FKnT., TéT. 1767–1774, 
ÚMTsz. — T18-C4.
Kékes dűlő lásd Határdűlő

Kemecsei-dűlő 2011: Kemecsei-düllő ~ Ke-
me csi-düllő ~ Nagy-düllő. — Szántóföld és a 
mel lette haladó dűlőút a település északnyuga-
ti határában, a Bika-erdő mellett. Korábban ta-
nya is volt rajta. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
A párhuzamosan használatos Nagy-dűlő elne-
vezés a terület méretére utal. — T17-G3H3.
Kenderföld lásd Kossuth-kert
Kender-gaz 2011: Kender-gaz. | A gróf idejé-
ben kenderáztató vït. Gödrös terület. Vizes, 
lápos hely vït. | Szélfútta homok vït raj-
ta, ezért nemesebb növény nem termett meg, 
mivel nem kaptak megfelelő trágyát. 1985: 
Kendergaz, 1981: Kendergaz, 1980: Ken-
der gaz, 1964: Kendergaz, 1900: Kender gaz, 
1889: Kender gaz, 1876: Kendergaz, 1853: 
Ken dergaz, 1852: Kendergaz, 1851: Kender 
gaz. — Egykori erdő és szántóföld a belterület 
észak nyugati részén, a Stadion utca végénél. 
Má ra jobbára már beépítették. Mély, gödrös, 
gyak ran vizes terület volt. A történeti források 
azt írják róla, hogy „Egy dűlönek azért vé-
te tett az Erdő a szántó földel, mivel árokkal 
kö rül egybe van véve s egy dűlöt képeznek”. 
Az erdő többnyire keményfát szolgáltatott; a 
szántóföldbe kendert, lóherét, rozst, burgonyát 
vetettek. A kender előtag a szántóföld leg-
fontosabb növényére utal, a gaz utótag pedig 
’cserjés, bokros erdő’ jelentésű földrajzi köz-
név. — FKnT., Kardos 1964: 8, Kocsis 1980: 
11, Mol nár 1985a: 16, TéL1, 3, 5–7, TéT. 
1852, 1981. — T18-C3.
Kender utca 2011: Kender utca ~ Árpád utca, 
1985: Árpád utca, 1980: Árpád utca. — Kis 
ut ca a belterület északi részén, a Kossuth utcát 
és a Tóthfalusi utcát köti össze. 1984-től Ken-
der utca a hivatalos neve, korábban Árpád ut-
cá- nak nevezték. — Kocsis 1980: 6, Molnár 
1985b: 1. — T31-G2.
Kerek lásd Szentlélek
Kerek-erdő 2011: Kerek-erd¥ ~ Kukucska-
er d¥. | Kerek alakú erd¥ vït. | Százötven 
éves fák is vïtak benne. — Erdő a belterület-
től északnyugatra, a Kukucska-tanyák mellett. 
A Kerek-erdő nevet a kör alakban ültetett fák 
mi att viseli. A Kukucska-erdő nevet tulajdono-
sá ról kapta. — T18-A2.
Keresztút 2011: Keresztút. — Út a település 
északnyugati határában, az Iskola dűlőt és Ka-
száló dűlőt keresztezi. — T11-F5.



Téglás

278

Kinizsi utca lásd Iskola utca 
Kisannakert 2011: Kisannakert, 1985: Kis-
annakert, 1930: Kisannakert, 1913: Kis an na-
kert, 19. sz.: Kisannakert. — Egykori szőlős-
kert, ma már beépített terület a település déli 
ha tárában. Az Annakert egyik része. — Hnt. 
1913, Molnár 1985a: 4, TéL4. — T31-G5.
Kis-Árva-kert lásd Árva-kert
Kis-Cserepes lásd Kis-Cserepes-kert
Kis-Cserepes-kert 2011: Kis-Cserepes-kert 
~ Kis-cserepes ~ Kis-Paradicsom-kert. 1985: 
Kis cserepeskert, 1981: Kis-Cserepes-kert, 1980: 
Kiscserepes, 1964: Kiscserepeskert, Kis- Pa ra-
dicsomkert, 1940: Kis cserepeskert, 1931: Kis 
cserepes kert, 1930: Kiscserepeskert, 1928: 
Kiscserepeskert, 1908: Kiscserepeskert, 1889: 
Kis Cserepes kert, 1876: Kis Cserepes Kert, 
1853: Kis Cserepes, 1852: Kis Cserepes, 1851: 
Kis Cserepes Kert. — Szőlőskert a település 
déli határában. A Cserepes-kert kisebb, fel-
ső része, ahol a tanyaépület is volt. Folyta-
tá sa a Nagy-Cserepes-kert. A névből a kert 
utó tagot gyakran elhagyják, és a helyet csak 
Kis- Cserepes-ként említik. Nevezik továb-
bá Kis-Paradicsom-kert-nek is (lásd még a 
Kis- Paradicsom-kert elnevezést Hajdúhadház 
hely nevei között is). Ennek indítékaként felve-
tődött az a lehetőség, hogy a terület feltűnően 
jó termőtalaja miatt kaphatta ezt a nevet, ez 
azon ban ellentmond a korábbi történeti forrá-
soknak, amelyek szerint ebben a dűlőben vol-
tak a legrosszabb és legterméketlenebb szőlők. 
— Kardos 1964: 8, Kocsis 1980: 11, MoFnT. 
2., Molnár 1985a: 16, TéL1, 3–6, 12, 15, 18, 
TéT. 1852. — T17-H4.
Kis-Elő-gyakor 1853: Kis Előgyakor, 1852: 
Kis- Előgyakor, 1851: Kis Előgyakor. — Egyko-
ri erdő a település délkeleti határában. Az Elő-
gya kor kisebbik, kevésbé jó minőségű része. 
Ma már sem a nevet, sem a helyet nem isme-
rik. Vö. Nagy-Elő-gyakor. — FKnT., TéL1, 3, 
TESz., TéT. 1852, ÚMTsz. — T18-C4.
Kis-gát lásd Második-gát
Kis-Gyulahalmos-dűlő lásd Kis-Gyulaha-
lom
Kis-Gyulahalom 2011: Kis-Gyulahalom, Kis-
Gyulahalmára, 1991: Kis-Gyula-hal mos- dű-
lő, 1985: Kisgyulahalma, 1981: Kis gyu la ha-

lom, 1981: Kisgyulahalmidűlő, 1980: Kis-
gyu lahalom, 1964: Kisgyulahalom, 1940: Kis 
gyulahalom, 1931: Kis Gyulahalom, 1930: 
Kisgyulahalom, Kisgyulahalom dűlő, 1928: 
Kis gyula halom, 1900: Kis-Gyula halom 
dűlő, 1889: Kis gyula halom dűllő, 1876: Kis 
Gyulahalom dűlő, 1858: Kis Gyula halom, 
1853: Kisgyulahalom, 1852: Kis Gyulahalom, 
1851: Kisgyulahalom dűllö. — Nagy kiterje-
dé sű egykori dűlő a település északnyugati 
ha tárában, jó minőségű szántófölddel, mező-
vel. A helybeliek ma a Kis-Gyulahalom né-
ven Gyulahalom központi részét értik, a nevet 
szán  tóföldként nem azonosítják. A dűlő utó-
taggal kiegészített Kis-Gyulahalom-dűlő, Kis-
Gyu lahalmos-dűlő formák inkább a földterü-
letre utalnak. A Gyulahalomnak vagy másként 
Nagy- Gyulahalomnak említett határrésznél 
ki sebb területet jelöl. — HhT. 1991, Kardos 
1964: 8, Kocsis 1980: 11, MKFT., Molnár 
1985a: 16, TéL1, 3–7, 11–12, 14–15, 18, TéT. 
1852, 1981. — T11-G5.
Kis-Gyulahalom-dűlő lásd Kis-Gyulahalom 
Kis Gyula-tanya 2011: Kis Gyula-tanya. | A 
há ború előtt cseléd lakott csak benne. — Egy-
kori tanya a település északnyugati határában, 
a Harmadik-dűlőben. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T11-F5.
Kis iskola lásd Régi iskola
Kis-Kossuth-kert 2011: Kis-Kossut-kert. — 
Sző lőskert a település délkeleti határában. 
A Kossuth-kert kisebb, északi nyúlványa. — 
T18-C4.
Kis-Körtefa-lapos 2011: Kis-Körtefa-lapos, 
1964: Kiskörtefa lapos. — A település észak-
nyugati határában, a Kaszáló-dűlőn, a Zelenka-
ta nya egy részén található lapos terület. Az 
1964-es forrás azt írja róla, hogy „Sok vadkör-
tefa volt ezen a területen, ma kaszáló csupán 
né hány vadkörtefával”. Vö. Nagy-Körtefa-la-
pos. — Kardos 1964: 9. — T11-E4.
Kis-Nyárias 2011: Kis-Nyárias. — Szántóföld 
a település északnyugati határában. A Nyárias 
ki sebbik része. — T17-H2.
Kis-Paradicsom-kert lásd Kis-Cserepes-
kert
Kis-rét 2011: Kis-r½t, 1985: Kisrétilegelő, 
Kis rét, 1980: Kisrét, 1964: Kisrét, 1940: Kis-
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rét, 1937: Kisréti dülő, 1931: Kis rét, 1930: 
Kis rét, 1928: Kisrét, 1889: Kis rét, 1876: Kis 
rét, 1864: Kis rét, 1853: Kis-rét, 1852: Kis Rét, 
1851: Kisrét, 1767–1774: Kis Rét. — A telepü-
lés déli határában, a belterület és a Peres-kert 
kö zötti mocsaras, vizes terület, rét, melyen 
egy  kor tó is volt (lásd a Kis-rét-tó szócikké-
ben). Korábban nagyobb kiterjedésű lehetett, 
az 1767–1774-es térkép az akkori belterülettől 
dél re, egészen a hadházi határnál jelöli. A név-
ben szereplő kis előtag ellenére ma is meglehe-
tősen nagy területet jelöl. Általánosan ismert 
el nevezés. Nagy-rét névről nem tudunk a tele-
pülésen. A történeti forrásokban Kis-réti-dűlő-
ként és Kis-réti-legelő-ként is említik. — Kar-
dos 1964: 9, Kocsis 1980: 11, Molnár 1985a: 
17, Pesty 1864: 319, TéL1, 3–6, 12, 15, 18, 
TéT. 1767–1774, 1852. — T18-C4.
Kis-réti-dűlő lásd Kis-rét 
Kis-réti-erdő 2011: Kis-r½ti-erd¥ ~ Korona-
er d¥ | A Kis-r½t oldalában vït. Olyan fák 
vï tak az erdőben, ami hasonlít az akáchoz, 
csak hatalmas nagy tövise van, kétágú, koro-
na fának nevezik. 1985: Kisréti erdő, 1964: 
Ko rona erdő. — Egykori erdő a település déli 
ha tárában, a Kis-rétnél. Korona-erdő-nek a 
ben ne növő koronafákról nevezték. Az erdőt 
ugyan kivágták, de a helybeliek még ismerik a 
ne vet, igaz, csupán ritkán használják. — Kar-
dos 1964: 6, Molnár 1985a: 17, ÚMTsz. — 
T18-C4.
Kis-réti-hegy lásd Strázsa-hegy
Kis-réti-legelő lásd Kis-rét 
Kis-rét-tó 2011: Kis-r½t-tï. | A r½ten vízes 
ka csaúsztató vït. — Egykori tó a település 
dé li határában, a Kis-réten. — T18-C4.
Kis-szőlő 2011: Kis-szöllő, 1985: Kisszőlő. 
— Egykori szőlőskert a mai belterület nyugati 
ré szén, a Nagy-szőlő közelében, annál kisebb 
te rületet jelöl. A Kisszőlő utca őrzi a nevét. Az 
1985-ös forrás azt írja róla, hogy az itt termelt 
sző lő, s az abból készült bor a kastély lakóinak 
el látását szolgálta. — Molnár 1985a: 17. — 
T31-F3.
Kisszőlő utca 2011: Kisszőlő utca, 1985: Kis-
szőlő utca, 1980: Kisszőlő utca, 1964: Kis sző-
lő utca. — Utca a belterület nyugati részén, az 
Út törő és a Böszörményi utca között. A Kis-
sző lő nevű szőlőskert területén nyitották. Hi-

vatalos név. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 
8, Molnár 1985b: 3. — T31-F3.
Kóka-tanya 2011: Kóka-tanya, 1991: Kókai-
tny. [tanya]. — A település keleti határában, a 
Szé na-réten lévő tanya. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — HhT. 1991. — T18-D3.
Kondásház 2011: Kondásház. | Disznókat tar-
tottak itt, a gróf disznóneveldéje vït. | M½jvíz 
vït itt, egy kondás belefúlt a vízbe. 1985: 
Kon dásház. — Egykori legelő és sertéstelep a 
te lepülés belterületétől nyugatra, a Bede-föld 
mel lett. — Molnár 1985a: 17. — T18-A3.
Kongó 1. 2011: Kongó. | Düllőút a falu szé-
l½n, a Bacsó-ház után kezdődött. 1980: Kon-
gó, 1964: Kongó. — Dűlőút a belterülettől 
kis sé nyugatra, a Bacsóház és a Kongó-gaz 
ne vű terület mellett. Az 1964-es forrás szerint 
az elnevezés onnan származik, hogy kongó 
han got adott a béresek ostora, ha itt terelték az 
uraság állatait. A kongat a helyi nyelvjárásban 
’ostorral csendít’ értelmű, a kongó pedig ’ál-
lat nyakába akasztott kolomp’ jelentésben is 
hasz nálatos. Általánosan ismert elnevezés. — 
Kar dos 1964: 9, Kocsis 1980: 11, ÚMTsz. — 
T18-B3.
Kongó 2. lásd Kongó-gaz 
Kongó-gaz 1985: Kongó, 1876: Kongó gaz, 
1853: Kongogaz, 1852: Kongógaz, 1851: Kon-
gó gaz. — A belterülettől nyugatra, a Kongó 
ne vű dűlőút környékén, a Bárány-legelőtől 
északra eső szántóföld, legelő és erdő. A hely-
beliek ma a Kongó elnevezést csak a dűlőútra 
hasz nálják. A gaz utótag ’cserjés, bokros erdő’ 
je lentésű földrajzi köznév. Vö. Kongó. — 
FKnT., Molnár 1985a: 17, TéL1, 3, 5, TéT. 
1852. — T18-B3.
Konyhakert 1985: Konyhakert. — A grófi 
kas télykert egy része, ahol szakképzett kertész 
ve zetésével zöldséget termeltek. Ma egy ré-
szén a sportpálya van. — Molnár 1985a: 18. 
— T31-F2.
Kopasz keresztút 2011: Kopasz keresztút. — 
A település északnyugati határában, Gyulahal-
mán keresztül vezető dűlőút. A névadás indíté-
ka ismeretlen. — T11-G5.
Korona-erdő lásd Kis-réti-erdő
Kossuth-kert 2011: Kossut-kert, 1991: Kos-
suth-kert, 1985: Kossuth-kert, 1981: Kos suth-
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kert, 1981: Kossuth-kert, 1980: Kossuth-kert, 
1964: Kossuth kert, 1942: Kossuthkert, 1940: 
Kosuth kert, 1933: Kossuthkert, 1931: Kos-
súth kert, 1930: Kossuth kert, 1928: Kossuth 
kert, 1912: Kosuth kert, Kosuth kerti szőlők, 
1909: Kosúth kerti erdők, Kosúth kert, Kosúth 
kerti szőlők, 1909: Kossuth kert, Kos suth ker-
ti szöllök, 1908: Kossuth kert, 1901: Kosúth 
kert, 1892: Kenderföld, 1889: Kos suth kert, 
Kenderfőld, 1876: Kenderfőld, 1851: Ken der-
főld. — A település délkeleti határában, a vas-
úttól keletre, a Görbe-Bek-kert és a Peres-kert 
kö zött elterülő bekerítetlen szőlőskert, amely-
ben több dűlő is van. Egykor az egész terület 
er dő lehetett: egy 1853-as térkép alapján a Kis-
Elő-gyakor nevű erdő egyik részét képezte. A 
19. századi forrásokban Kenderföld néven is 
sze repel, amelyet erdőként, szántóként és ka-
szálóként tartottak számon. Az erdőben tölgy, 
nyár és akác egyaránt volt, a szántóföldjeibe 
pe dig a rozson, burgonyán kívül elsősorban 
ken dert vetettek, ez magyarázza a terület elne-
vezését. A helybeliek ma ez utóbbi elnevezést 
nem ismerik. Később szőlőskertté alakult, a 19. 
században a környéken ezeket gyakran a nem-
zeti történelem kiemelkedő alakjairól nevezték 
el. Az 1900-as évek elejéről származó for rások 
az erdő és szőlő utótaggal kiegészülve Kos-
suth-kerti-erdők és Kossuth-kerti-szőlők alak-
ban is említik, amely a terület átalakulá sá nak 
folyamatát mutatja. Kisebb részét Kis-Kos -
suth-kertnek nevezik. — HhT. 1991, Kardos 
1964: 9, Kocsis 1980: 11, MoFnT. 2., Mol nár 
1985a: 9, 18, TéL1–2, 4–6, 8–9, 12–13, 15–16, 
18–19, TéT. 1981. — T18-C4.
Kossuth-kerti-erdők lásd Kossuth-kert
Kossuth-kerti-szőlők lásd Kossuth-kert
Kossuth Lajos utca 2011: Kossut utca ~ Kos-
sut Lajos utca, 1985: Kossuth Lajos utca, Kö-
ves utca, Főutca, 1980: Kossuth utca, Köves 
út, Köves utca, 1964: Kossuth utca, 1943: Kö-
ves u[tca], 1930: Köves, 19. sz.: Köves utca. 
— A település főutcája, amely kettészeli a bel-
területet. Korábban része volt a régi 4-es szá-
mú főútvonalnak. Az utcát a régebbi források 
több nyire Főutca-ként és Köves út-ként vagy 
Kö  ves utca-ként, esetleg Köves-ként említik. 
Az elnevezés arra utal, hogy ez a település leg-
ré gebbi, leghosszabb és elsőként kikövezett 

ut cája. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 8, 
Mol nár 1985b: 3, TéL4, 17. — T31-G4G2.
Kölcsey utca lásd Vadász utca
Könyvtár 2011: Könyvtár. — 1998 óta a Kos-
suth utcán működő könyvtár. Városi Könyvtár 
a hivatalos neve. — T31-G3.
Köves út lásd Kossuth Lajos utca
Köves utca lásd Kossuth Lajos utca
Középső-dűlő 2011: Középső-düllő ~ Juh ho-
dáj-düllő. | Ebben vït a Horvát-tanya. 1991: 
Középső-dűlő, 1985: Középdülő, 1884: Kö zép-
sö dülö. — A település északnyugati határá-
ban, az Újfehértói úttól keletre lévő dűlőút és 
a mellette fekvő földterület. Az út mára meg-
szűnt a J. Tóth dűlővel együtt, helyettük egy 
kö zös dűlőutat alakítottak ki amiatt, hogy na-
gyobb területű földtáblákat nyerjenek. Elhe-
lyezkedéséről kapta a nevét. A közelében lévő 
juh hodályról Juhhodály-dűlő-nek is nevezik. 
— HhT. 1991, HKFT., Molnár 1985a: 18. — 
T17-G2H3.
Községi vicinális út lásd Böszörményi utca 
Kriptály utca lásd Hős utca 
Kukucska-dűlő lásd Kukucska-tanya 1. 
Kukucska-erdő lásd Kerek-erdő 
Kukucska-tanya 1. 2011: Kukucska-tanya ~ 
Ku kucska-düllő. | Hat és fél hïd szántóf¥d és 
nyolc  száz öl csemegés tartozott hozzá, amiben 
fő leg szöllő vït. — Tanya a település észak-
nyugati határában, a Fácánnevelő és a Csillai-
föld között. Kukucska-dűlő-nek is nevezik. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T18-A2.
Kukucska-tanya 2. 2011: Kukucska-tanya. 
— Tanya a település északnyugati határában, 
a Kerek-erdő sarkánál. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T18-A2.
Kun Béla utca 2011: Kun Béla utca, 1985: 
Kun Béla utca, 1980: Kun Béla utca. — L ala-
kú utca a belterület központjától délre. A Sza-
badság és a Nyárfa utcából nyílik. — Kocsis 
1980: 8, Molnár 1985b: 3. — T31-G3.
Kuruc utca 2011: Kuruc utca ~ Bem József 
ut ca, 1985: Bem József utca, 1980: Bem Jó-
zsef utca. — A Homok utca folytatása a vasúti 
pá lya mellett, a belterület északkeleti részén. 
1984-től Kuruc utca a hivatalos neve, koráb-
ban Bem József utcá-nak nevezték. Az 1970-
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es években nyitották a Balázs-kertben. — Ko-
csis 1980: 7, Molnár 1985b: 1. — T31-H2.
Lapos-rét lásd Lápos-rét
Lápos-rét 2011: Lápos-r½t, 1985: Laposrét, 
1981: Lápos-rét, 1943: Lápos rét, 1900: Lápos 
rét, 1884: Lapos ret. — A település déli határá-
ban, a Vénkert és Juhfürösztő melletti lápos 
te rület. Korábban Lapos-rét néven ugyan-
csak felbukkan. — HhT. 1900, 1943, HKFT., 
MoFnT. 2., Molnár 1985a: 19. — T18-B4.
Legelő 2011: Legel¥. | A falu határában lévő 
nagy legel¥. Ide hajtották ki nyáron az állato-
kat. 1981: Legelő, 1964: Legelő, 1937: Legelő 
dü lő, 1933: Legelő, 1930: Legelő, 1929: Lege-
lő, 1928: Legelő, 1912: Legelő, 1901: Legelő, 
1900: Legelő, 1889: Legelő. — A belterülettől 
nyu gatra, a Kondásház és a Szellek-föld közöt-
ti legelő. A források szerint egy részén koráb-
ban erdő is volt, többnyire akácfákkal. Egy 
al kalommal Legelő-dűlő-ként is megjelenik. 
— Kardos 1964: 9, MoFnT. 2., TéL2, 4, 6–7, 
10–12, 15. — T17-H3.
Legelő-dűlő lásd Legelő 
Lévai-zug 2011: Lévai-zug. | Az Angolkertben 
van, egy út mellett. 1985: Lévai-zug, 1964: 
Lé vai zug. — A belterülettől északnyugatra 
fek szik, az Angolkert része. Egykori tulajdo-
no sáról kapta a nevét. A zug utótag az Angol-
kert egy mélyebben fekvő beszögellésére utal. 
— Kardos 1964: 9, Molnár 1985a: 17. — 
T18-B3.
Liget 2011: Liget ~ Liget-erd¥, 1985: Ligeter-
dő, 1981: Liget, 1964: Liget, 1930: Liget, 
1929: Liget, 1901: Liget, 1900: Liget, 1892: 
Li  get, 1889: Liget, 1884: Liget erdő, 1876: 
Li get, 1858: Liget, 1853: Liget, 1852: Liget, 
1851: Liget. — Nagy kiterjedésű erdő a telepü-
lés keleti határában, átnyúlik Hajdúhadház 
te rületére is. A 19. században még nagyobb 
ki terjedésű lehetett, s nemcsak erdő, hanem 
kaszáló és szántóföld is volt a területen. Rit-
kábban a Liget-erdő elnevezése is használatos 
ma is és a régiségben is. — HKFT., Kardos 
1964: 9, MKFT., MoFnT. 2., Molnár 1985a: 
19, TéL1–7, TéT. 1852. — T18-D4.
Liget-erdő lásd Liget
Ligeti erdőőrház lásd Erdészház 1.
Liget utca 2011: Liget utca, 1985: Liget utca, 
1980: Liget utca. — A település keleti határte-

rü letére, a Liget nevű erdő felé vezető utca. 
Hi vatalos név. — Kocsis 1980: 8, Molnár 
1985b: 3. — T31-G3.
Macskahártya 2011: Macskahártya. | A Cse-
re peskert fel½ van, a Bika-erd¥ mellett. Szán-
tó az erd¥ sz½le alatt. 1985: Macskahártya, 
1964: Macskahártya, 1767–1774: Matska 
Háttya. — Szántóföld és nagyobb részben er-
dő a település délnyugati határában, a Csere-
pes- kert és a Bika-erdő között. Általánosan 
is mert elnevezés. Korábban legelő volt. A 18. 
szá zadi térképen Macska hátja néven szerepel. 
Amennyiben ez volt a név eredeti formája, a 
szer kezete idővel elhomályosult, s így alakul-
hatott ki a mai Macskahártya névalak. Ehhez 
né pi névmagyarázat is társult: az 1964-es for-
rás szerint „nevét alakjáról kapta, mert olyan 
he gyesszög szerü, mint mikor a macska szét-
nyitja a körmeit”. — Kardos 1964: 9, Molnár 
1985a: 19, TéT. 1767–1774. — T17-H3.
Macska hátja lásd Macskahártya
Macs(i) utca lásd Széchenyi István utca 
Madai-tanya 2011: Madai-tanya ~ Gargya-
ta nya ~ Cserepes-tanya. | Vitéz Madai Gyula 
ta nyája vït termőf¥ddel. Hadháziak építet-
ték. | Madai Gyulának jómódúként cserepes 
te tejű háza vït. 1991: Madai tny. [tanya], 
1980: Madai-tanya. — Tanya a település déli 
ha tárában, a Cserepes-kertben. A Madai-tanya 
el nevezés a terület korábbi, a Gargya-tanya pe-
dig a későbbi tulajdonosára utal. A helybeli ek 
Cserepes-tanyá-nak is említik, mert elmondá-
suk szerint, a tanyán lévő lakóház teteje volt 
elő ször cseréppel befedve. — HhT. 1991, Ko-
csis 1980: 10. — T17-H4.
Magányos fa 2011: Magányos fa. — A telepü-
lés északnyugati határában, Gyulahalmon ma-
gányosan álló nagy diófa. Tájékozódási pont-
ként is használják. 
Magazin-kert 2011: Magazin-kert. | Vegyes 
gaz dálkodókert. Szántï, de gyakran vït 
ben ne dinnye. A Dózsa György utcán túl lévő 
r½sz. 1985: Magazinkert, Mályváskert, 1980: 
Ma gazinkert. — Egykori kert a Magazin utca 
mel lett. A kastélyhoz tartozó gazdasági szérűs-
kert volt, ahol többek között magtárak, malom 
és csűrök is álltak. Még az 1980-as években is 
meg volt. Mára beépítették. A magazin tájszó 
a keleti nyelvjárásokban ’raktár’ jelentésben 
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él, erre utal az elnevezés. Korábbi forrásban 
Mály vás-kert-ként is említik, mely bizonyára 
a kertben lévő muskátlikra utalhatott. — Ko-
csis 1980: 6, Molnár 1985a: 20, ÚMTsz. — 
T31-F3.
Magazin utca 2011: Magazin utca ~ Arany Já-
nos utca, 1985: Arany János utca, 1980: Arany 
Já nos utca, 1964: Arany János utca. — Utca a 
bel terület nyugati részén, a Dózsa György utca 
és az Ady Endre utca között. 1984-től Maga-
zin utca a hivatalos neve. Az elnevezés onnan 
szár mazik, hogy az egykori Magazin-kerten 
ve zet keresztül. Korábban hivatalosan Arany 
Já nos utcá-nak nevezték. — Kardos 1964: 3, 
Ko csis 1980: 6, Molnár 1985b: 1. — T31-F3.
Major dűlő 2011: Major düllő. — Dűlőút a 
te lepülés északnyugati határában, párhuzamos 
az Iskola dűlővel. Nevét a mellette fekvő Ma-
jor-tanyáról kapta. — T17-F1.
Major-tanya 2011: Major-tanya ~ Major-dül-
lő, 1985: Majorosdülő, Majordülő. — Egyko-
ri tanya a település északnyugati határában, a 
Má sodik-dűlőben, a Major dűlő mellett. Tu-
lajdonosáról kapta a nevét. Major-dűlő-nek 
és Majoros-dűlő-nek is említik. — Molnár 
1985a: 20. — T17-G1.
Major(os)-dűlő lásd Major-tanya
Május 1. utca 2011: Május elseje utca. — A 
te lepülés egyik legújabban nyitott utcája, kö-
zel a belterület központjához, a Dózsa György 
ut ca és a Böszörményi utca között. — T31-G4.
Malom utca 2011: Malom utca, 1985: Malom 
ut ca, Zsák utca, Zug utca, 1980: Malom utca, 
1964: Malom utca. — Kis utca a belterület 
köz pontjában, a Liget utca és a Pozsár Gyula 
ut ca között. Nevezték Zsák utcá-nak és Zug 
ut cá-nak is. Ebben az utcában volt a falu mal-
ma. A Malom utca hivatalos név. — Kardos 
1964: 3, Kocsis 1980: 8, Molnár 1985b: 3. — 
T31-G3.
Mályvás-kert lásd Magazin-kert 
Marján-tanya 2011: Marján-tanya. — Egy-
kori tanya a település északkeleti határában, a 
Szár- hegyen, a Méregraktár környékén. Tulaj-
donosáról nevezték el. — T18-D2.
Mártírok utca 2011: Mártírok utca ~ Sallai 
utca, 1985: Sallai utca, 1980: Sallai utca, 1964: 
Sallay utca. — Utca a belterület keleti ré szén, 

a Tóalj utca és a Pozsár Gyula utca között, 
közel a vasútállomáshoz. 1984-től Mártí rok 
utca a hivatalos neve, ezt megelőzően Sal lai 
utcá-nak nevezték. — Kardos 1964: 3, Ko-
csis 1980: 9, Molnár 1985b: 4. — T31-H3.
Második-dűlő 2011: Második-düllő. | Itt vït 
a Jeles-tanya, Szabó Sándor-tanya, Szabó Im-
re-tanya, Szilágyi-tanya. — A település észak-
nyugatra nyúló határterületének középső ré-
sze, az Első-dűlő és a Harmadik-dűlő között. 
A sorszámmal megjelölt dűlőnevekhez lásd 
El ső-dűlő. 
Második-gát 2011: Második-gát ~ Kis-gát. 
— A település északnyugati határában, a Sőre- 
la po son lévő átjáró. Akkor használták, ha a 
terület megtelt esővízzel. Mélyebb volt itt a 
talaj, mint az Első-gátnál, ezért többet kellett 
kerülni. Általánosan ismert elnevezés. A má-
sodik elő tag arra utal, hogy a belterület felől 
közelít ve később következik, mint az Első-gát. 
A Nagy-Gátnak is nevezett El ső-gát nevével 
összefüggésben Kis-gát-nak is nevezik. — 
T11-G5.
Máté-hegy 2011: Máté-hegy. | A Téglási-f¥d 
hátulsó r½sz½n. Kásák és Deákék lakták. 
Fasor, erd¥, de inkább szántóf¥d van itt. 
1991: Máté hegy-dűlő, 1985: Mátéhegy, Má-
té hegyi dülő, 1981: Mátéhegy, 1981: Máté-
hegy, 1964: Mátéhegy, 1930: Mátéhegy, 1929: 
Má téhegy, 1928: Mátéhegy, 1912: Máté-hegy, 
1912: Máté hegy, 1908: Mátéhegy, 1901: Má-
té hegy, 1900: Mátéj hegy dűlő, 19. sz.: Má-
té hegy dűllő, 1892: Máté hegy, 1889: Mátéj 
hegy dűllő, 1876: Mátéhegyi dűlő, 1864: Máté 
hegy, 1853: Mátehegy, 1852: Mátéhegy, 1851: 
Má téjhegydűllö. — Egykori nagy kiterjedésű 
dű lő a település északnyugati határában, a Kis-
Gyu lahalom-dűlő és a Bodonoskút-dűlő kö-
zött, vegyes minőségű szántóföldek és mezők 
vol tak rajta. Nagyrészt a mai Második-dűlő 
te rületére terjedt ki, ám a helybeliek ma jóval 
ki sebb dűlőt értenek rajta. Valószínűleg egy-
kori tulajdonosáról kapta a nevét. A források 
Má té-hegy(i)-dűlő formában is gyakran emlí-
tik. — HhT. 1991, Kardos 1964: 9, MoFnT. 2., 
Mol nár 1985a: 20, Pesty 1864: 319, TéL1–7, 
10–12, TéT. 1852, 1981. — T11-F5G5.
Máté-hegy(i)-dűlő lásd Máté-hegy
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Mátyás király utca 2011: Mátyás kiráj utca, 
1985: Mátyás király utca, 1980: Mátyás király 
ut ca. — A település belterületének nyugati ré-
szén található utca, a Nyárias út–Vadász utca 
ke reszteződése és a Dózsa György utca kö-
zött. — Kocsis 1980: 8, Molnár 1985b: 3. — 
T31-F3.
Méregraktár 2011: Méregraktár. — Egyko-
ri raktár a település északkeleti határában, a 
Szár- hegyen, amely a téesz tulajdonában volt. 
Ren deltetéséről kapta a nevét. — T18-D2.
Mező 2011: Mező, 1991: Mező-dűlő, 1985: 
Me ző, 1964: Mezőtanya, 1767–1774: Nagy 
Me ző. — A település északnyugati szélén, a 
haj dúdorogi határ mellett lévő nagy kiterjedé-
sű terület. Szántók, legelő és egy tanya is volt 
itt, ennek megfelelően Mező-tanya és Mező-
dű lő néven is szerepel. Egy 18. századi tér-
képen Nagy-Mező-ként rögzítették. — HhT. 
1991, Kardos 1964: 9, Molnár 1985a: 20, 
TéT. 1767–1774. — T11-F4.
Mező-dűlő lásd Mező
Mezősi út 2011: Mezősi út. — Út a település 
észak nyugati határában, a Mező nevű dűlőföl-
dön. A Dorogi-nyomásig vezet. — T11-F4.
Mező-tanya lásd Mező
Móc-föld lásd Falu-szállás 
Mogyorós 2011: Mogyorós ~ Mogyorós-er-
 d¥, 1964: Mogyorósi erdő, 1900: Mogyorós. 
— A belterülettől északnyugatra, az Angol-
kertben lévő, mogyorófákkal és -bokrokkal 
te li erdőrész. — Kardos 1964: 9, TéL7. — 
T18-B3.
Mogyorós(i)-erdő lásd Mogyorós
Molnár-tanya 2011: Molnár-tanya. — Egyko-
ri tanya a település északnyugati határában, az 
El ső-dűlőben. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
Monoki-kert 2011: Monoki-kert, 1985: Mo-
no kikert, 1980: Monoki-kert. — Egykori kert 
a belterület északi részén, az Ady Endre utca 
és a Kossuth Lajos utca által határolt területen. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — Kocsis 1980: 
9, Molnár 1985a: 20. — T31-G2.
Monoki utcája lásd Ady Endre utca
Mónus-hegy lásd Mónus-halom
Mónus-halom 1782–1785: Monus halom, 
1767–1774: Monoshegy. — Egykori ha tár ha-
lom a belterülettől északnyugatra, a Fenyves-

er dőtől északra, Téglás és Bolt határán. Az 
elő tag feltehetőleg családnévi eredetű, a tele-
pülésen ma is élnek Mónus családnevűek. Ma 
már sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. — 
EKFT., TéT. 1767–1774. — T18-A2.
Mozi 2011: Mozi. — A Kossuth utcán működő 
egykori mozi, amely ma kulturális rendezvé-
nyek nek helyszínt biztosító épület. Városi mo-
zi a hivatalos neve. — T31-G3.
Nadály zug lásd Akácos utca 
Nádas tér 2011: Nádas tér. — A belterület köz-
pontjában, a Pozsár Gyula utca, Bocskai ut  ca, 
Tóalj utca és Kossuth Lajos utca metszés pont-
jában található tér. Keresztülmegy rajta a Ná-
das utca. Az elnevezés arra utal, hogy koráb-
ban a közelben egy nádassal szegélyezett tó 
volt. — Kardos 1964: 8, 11. — T31-G3.
Nádas utca 2011: Nádas utca ~ Nagysándor 
ut ca, 1985: Nagy Sándor utca, 1980: Nagy 
Sán dor utca, Nagy út, Tó út, 1964: Nagy Sán-
dor utca. — A belterület központjában, a Po-
zsár Gyula utca és a Temető utca között talál-
ha tó utca. 1984-től Nádas utca a hivatalos ne-
ve, korábban Nagysándor (József) utcá-nak 
ne vezték. Az 1988-as forrás az utca korábbi 
ne veiként említi a Tó út és Nagy út neveket. 
A Nádas utca elnevezés arra utal, hogy koráb-
ban a közelben egy nádassal szegélyezett tó 
volt. — Kardos 1964: 3, 8, 11, Kocsis 1980: 8, 
Mol nár 1985b: 4. — T31-G2.
Nagy András foltja lásd Angolkert
Nagy-Cserepes lásd Nagy-Cserepes-kert
Nagy-Cserepes-kert 2011: Nagy-Cse re pes-
kert ~ Szöllőskertek, 1985: Nagycserepeskert, 
1981: Nagy-Cserepes-kert, 1964: Nagy cse re-
peskert, 1940: Nagy cse re pes kert, 1930: Nagy-
cserepeskert, 1928: Nagycserepes kert, 1889: 
Nagy Cserepes kert, 1876: Nagy Cse re  pes 
Kert, 1853: Nagy Cserepes, 1852: Nagy Cse-
repes, 1851: Nagy Cserepes Kert. — Szőlős-
kert a település déli határában, a Bek-kert 
szom szédságában, a hajdúhadházi határ mel-
lett. A Cserepes-kert nagyobbik, al só része, a 
Kis- Cserepes-kert folytatása. A történeti forrá-
sok szerint ebben a dűlőben voltak a legjobb és 
leg termékenyebb szőlők. Nagy-Cserepes for-
mában is előfordul. A helybeliek ma többnyi-
re csak Szőlőskertek-nek nevezik a területet, 
Nagy- Cserepes-kert-ként csak kevesen isme-
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rik. — Kardos 1964: 9, MoFnT. 2., Molnár 
1985a: 21, TéL1, 3–6, 12, 14, 18, TéT. 1852. 
— T17-H4.
Nagy-Dedó 1930: Nagy dedó. — A Dedó-kert 
na gyobbik részét nevezhették így a belterület 
dél keleti részén. A helybeliek ma nem használ-
ják a nevet. — TéL14. — T18-C4.
Nagy-dűlő lásd Kemecsei-dűlő
Nagy-Elő-gyakor 1853: Nagy Előgyakor, 1852: 
Nagy-Előgyakor, 1851: Nagy Elögyakor. — 
Egy kori erdő a település délkeleti határában. 
Az Elő-gyakor nagyobbik része. A település 
leg jobb minőségű erdei közé tartozott. Ma már 
sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. Vö. 
Kis-Elő-gyakor. — TéL1, 3, TéT. 1852. — 
T18-C4.
Nagy-erdő 1864: Nagy erdö. — Egyetlen for-
rásban említik, helyét pontosabban nem ismer-
jük. — Pesty 1864: 319. 
Nagy fasor 2011: Nagy fasor. — Nagy fákkal 
sze gélyezett dűlőút a belterülettől északnyu-
gatra, a Kásás-hegytől nyugatra, az Ötvenöles 
úton. — T18-A3.
Nagy-gát lásd Első-gát
Nagy-gödör 1985: Nagygödör, 1943: Nagy-
gö dör, 1900: Nagy gödör, 1884: Nagy gödör, 
1858: Nagy-gödör, 1767–1774: Nagy gődör. 
— Mély fekvésű terület a település keleti hatá-
rá ban, a Széna-réttől délre. Ma már sem a ne-
vet, sem a helyet nem ismerik, ide telepítették 
a Hajdúsági Iparműveket. — HhT. 1900, 1943, 
HKFT., MKFT., Molnár 1985a: 21, TéT. 
1767–1774. — T18-D4, T19-E3.
Nagy-Gyulahalom lásd Gyulahalom
Nagy-Gyulahalom-dűlő lásd Gyulahalom
Nagy-hegy 1767–1774: Nagy Hegy. — Maga-
sab ban fekvő terület volt a belterület északi ré-
szén. Ma már sem a nevet, sem a helyet nem 
is merik. — TéT. 1767–1774. — T31-H2.
Nagy iskola lásd Fényes utcai általános isko la
Nagy-kert lásd Nagy-szőlő
Nagy-Körtefa-lapos 1964: Nagykörtefa lapos. 
— Egykori vadkörtefás terület a település ha-
tá rában, helyét pontosabban nem ismerjük. A 
név bizonyára összefügg a Kis-Körtefa-lapos 
el nevezéssel, annál bizonyára nagyobb kiterje-
désű területet jelölt. Ma már sem a nevet, sem 
a helyet nem ismerik. — Kardos 1964: 9. 

Nagy-lápos 1884: Nagy lápos. — A telepü-
lés északnyugati határában lévő terület, az 
Új fehér  tói úttól nyugatra, a hajdúvidi határ 
mel lett, a mai Kaszáló környékén feküdt. A 
lá pos utótag arra utal, hogy vizes, mocsaras, 
ná das, vízinövényekkel benőtt hely lehetett. — 
FKnT., HKFT. — T17-F2.
Nagy-laposi-tábla 1964: Nagylaposi tábla. — 
Sík, kiemelkedés nélküli terület. A Bek gróf ál-
tal felparcellázott földek egy darabját nevezték 
így. Ma már sem a nevet, sem a helyet nem 
is merik. — Kardos 1964: 10. 
Nagy-mező lásd Mező
Nagy-Nyárias 2011: Nagy-Nyárias. — Szán-
tóföld a település északnyugati határában. A 
Nyá rias nagyobbik része. — T17-G2.
Nagysándor utca lásd Nádas utca
Nagy-szőlő 2011: Nagy-szöllő ~ Szöllő, 1985: 
Nagy szőlő, 1853: Nagy szőllő, Nagykert, 1852: 
Nagy kert, 1851: Nagy Szőllö. — Szőlőskert a 
bel területtől délre, a Juhfürösztő és a Vénkert 
kö zött. A közeli Kis-szőlőnél nagyobb terü-
letet jelöl. Szőlő-nek is említik, és a 19. szá-
zadban Nagy-kert néven is előfordul a forrá-
sokban. — Molnár 1985a: 21, TéL1, 3, TéT. 
1852. — T31-F4.
Nagy út lásd Nádas utca 
N. András foltja lásd Angolkert
Nyáras alja lásd Nyárias
Nyárfa utca 2011: Nyárfa utca, 1985: Nyárfa 
ut ca, Cigánytelek, 1985: Nyárfa utca, 1980: 
Nyár fa utca, Cigány telek, 1964: Nyárfa utca, 
Ci gánytelek, 1943: nyárfa u[tca]. — Utca a 
belterület nyugati részén, a Böszörményi ut-
ca és az Úttörő utca között. A Nyárfa utca 
el nevezés onnan származik, hogy a területen 
ha talmas nyárfák voltak. Hivatalos név. Ko-
rábban Cigánytelek-nek is mondták, mert az 
ut cában teknővájó cigányok telepedtek le. 
Ma a Cigánytelek elnevezést egy másik terü-
letre használják. — Kardos 1964: 3, 7, Ko-
csis 1980: 8, Molnár 1985a: 4, 7, 1985b: 4, 
TéL17. — T31-F3.
Nyárfai-hegy-lapos 1767–1774: Nyár fai 
Hegy Lapos. — Egykori mélyen fekvő, erdős 
terület a település északkeleti határában, a Ke-
cő- lapostól északra, a Dank-hegy és a Szár-
hegy között, a bökönyi határnál. Ma már sem 



 285

Téglás

a nevet, sem a helyet nem ismerik. — TéT. 
1767–1774. — T18-D2.
Nyárias 2011: Nyárias ~ Nyáras alja ~ Nyári-
as alja. | Gyulahalma mellett vït. Sok nyár-
fa vït a területen. 1991: Nyárias dűlő, Nyá-
rias, 1985: Nyárosalja, Nyárias, 1981: Nyá-
ros alja, 1981: Nyáros-alja, 1980: Nyársal ja, 
1964: Nyáros alja, Nyárias alja, 1913: Nyár-
jas, 1900: Nyáros alja, 1889: Nyáros allya, 
1876: Nyáros alja, 1851: Nyáros allya. — 
Szántóföld a település északnyugati határá-
ban, a Csőszföld és Gyulahalom mellett. A 
hely beliek többnyire Nyárias-nak nevezik, de 
ugyan erre a területre a Nyárias alja, Nyáras 
al  ja névváltozatot is használják. Az újabb for-
rások többnyire Nyárias (alja) alakban közlik, 
ré gebben inkább Nyáros (alja)-ként szerepelt. 
Az elnevezés a helybeliek szerint onnan szár-
mazik, hogy a területen sok nyárfa volt. Má-
sok — minden bizonnyal a névalak sugallta 
mo tivációnak engedve — úgy vélik, hogy az 
el nevezés onnan ered, hogy a területet nyáron 
hasz nálták legelőként. A név a nyár fanév régi-
es, népies nyárj alakjának származéka: nyárjas 
’nyá ros’ (az 1913-as adat őrzi is ezt a formát), 
eb ből alakult a ma használt, és részben át is 
ér telmeződött Nyárias névforma. Két részét 
Kis- és Nagy-Nyáriasnak nevezik. — FKnT., 
HhT. 1991, Hnt. 1913, Kardos 1964: 10, Ko-
csis 1980: 11, MoFnT. 2., Molnár 1985a: 21, 
TéL1, 5–7, TéT. 1981, ÚMTsz. — T17-G2H2.
Nyárjas lásd Nyárias
Nyárias alja lásd Nyárias
Nyárias-dűlő lásd Nyárias
Nyárias út 2011: Nyárias út. — Utca a belterü-
let nyugati részén, a Mátyás király utca és a Va-
dász utca kereszteződéséből nyílik. Az elneve-
zés onnan származik, hogy az utca a Nyárias 
ne  vű szántóterület felé vezet. — T31-E2.
Nyáros alja lásd Nyárias
Nyárs alja lásd Nyárias
Nyár utca 2011: Nyár utca. — A belterület déli 
ré szén, a Vénkertben található utca, az Újváros 
ut ca és a Városháza utca között. — T31-F4.
Nyíl utca 2011: Nyíl utca ~ Fürst Sándor utca, 
1985: Nyíl utca, 1980: Nyíl utca, Zsák utca, 
1964: Nyíl utca. — A belterület keleti részén 
ta lálható utca, a Pozsár Gyula utca és a Li-

get utca között. 1984 előtt rövid ideig Fürst 
Sán dor utcá-nak nevezték, ezt megelőzően és 
1984-től újra Nyíl utca a hivatalos neve. A for-
rások az elnevezést az utca egyenes vonalve-
ze tésével magyarázzák. A Zsák utca név pe-
dig onnan ered, hogy eredetileg csak az egyik 
irányból megközelíthető utca volt. 1937-ben 
nyi tották ki, ezt követően hívják Nyíl utcá-nak. 
— Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 8, Molnár 
1985b: 4. — T31-G3.
Oláh-tanya 2011: Olá-tanya. | A Lógerrel át-
ellenben vït, ma már nincs meg, mert lebon-
tották. — Egykori tanya a település déli hatá-
rában. Tulajdonosáról kapta a nevét.
Ólas-kert 1. 2011: Ólas-kert, 1964: Ólaskert. 
— Egykori istállókkal teli terület a belterület-
től nyugatra, a Kondásház környékén. — Kar-
dos 1964: 10. — T18-A3.
Ólas-kert 2. 1985: Ólaskert. — Egykori kert-
ség istállókkal a mai belterület keleti részén, a 
Pozsár Gyula utca, József Attila utca, Liget ut-
ca és a vasúti sín között. 1970-ben házhelyeket 
osz tottak a területen, itt nyílt a Gyár utca. — 
Mol nár 1985a: 22.

Óvoda 2011: Óvoda ~ Bárcai Anna Városi 
Óvo da. — A Kossuth utcán működő óvoda. 
A Bárczay Anna Városi Óvoda hivatalos ne-
vet Bek Pálné Bárczay Annáról kapta, aki a 
me gye harmadik óvodáját Tégláson alapította 
meg 1845-ben, amely azonban rövid időn be-
lül megszűnt. A mai óvodát 1957-ben hozták 
lét re. — T31-G3.
Ökörkút laposa 2011: Ökörkút lapossa. | Le-
gel¥ vït, amin vït egy kút, ebből itatták a 
jó szágokat. 1864: Ökör kut laposa. — Lapos 
le gelőterület a település északnyugati határá-
ban, a Második-gát közelében, ahol az állatok 
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ita tására szolgáló kút állt. Ma csak kevesen is-
merik a nevet. — Pesty 1864: 319. — T11-H5.
Ördög árka 1864: Ördög árka, Csörsz árka, 
1767–1774: őrdőg árka. — A település észak-
nyugati határát északkelet–délnyugati irány-
ban átszelő mélyedés. Az 1864-es forrás sze-
rint annak ellenére, hogy mindig művelés alatt 
áll, tisztán kivehető. Egyes elképzelések sze-
rint római vagy avar védelmi célokat szolgáló 
sáncrendszer része volt, mely az Alföld pe-
remén húzódott. Mások kiszáradt folyómeder-
nek tartják. A Csörsz-árok elnevezés egy ős-
szláv ’Ördög-árok’ jelentésű név részfordítása. 
A néphit a nagy árkokat, völgyeket gyakran tu-
lajdonítja az ördög művének. Ma sem a nevet, 
sem a helyet nem ismerik. A név adatolha tó 
Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúhad-
ház területéről is. — FNESz. Csörsz-árok, 
MNL. Csörsz-árka, Pesty 1864: 319, TéT. 
1767–1774. — T17-G2G3.
Ötvenméteres út lásd Ötvenöles út
Ötvenöles út 2011: Ötvenöles út ~ Ötvenméte-
res út. — A belterülettől az északnyugati határ 
fe lé haladó út. — T17-H3.
Pap gödre lásd Pap Pista gödre
Pap Pista gödre 2011: Pap Pista gödre ~ Pap 
göd re, 1964: Pap Pista gödre, Papgödre. — 
Mély, nedves földterület a település északnyu-
ga ti határában, a Gyulahalmasi út mellett. 
Egy kor gyümölcsös volt, főleg almát és répát 
ter mesztettek itt. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— Kardos 1964: 10. — T11-G5.
Pap-tag lásd Pap-tanya
Pap-tanya 2011: Pap-tanya ~ Pap-tag. — 
Egy kori tanya a település északnyugati határá-
ban, a Falu-szállás mellett. A református egy-
ház tulajdonában volt. — T17-F2.
Peres-kert 2011: Peres-kert, 1985: Pereskert, 
1981: Pereskert, 1980: Pereskert, 1964: Pe res-
kert, 1940: Pereskert, 1931: Peres kert, 1930: 
Pe res kert, 1929: Pereskert, 1928: Pereskert, 
1912: Peres-kert, 1912: Peres kert, 1908: Peres 
és Kossuth kert, 1901: Peres kert, 1889: Pe res-
kert, 1876: Peres kert, 1851: Peres kert. — A 
te lepülés déli határában, a Kis-rét és a Kos-
suth-kert között fekvő, kis parcellákból álló 
sző lőskert és szántóföld. Általánosan ismert 
ha tárrésznév. A helybeliek a területért folyó ál-
landó birtokvitákkal, pereskedésekkel magya-

ráz zák az elnevezést. — Kardos 1964: 10, 
Ko csis 1980: 11, Molnár 1985a: 23, TéL1–2, 
4–6, 10, 12, 15, 18, TéT. 1981. — T18-C4.
Petőfi-kert 2011: Petőfi-kert, 1985: Petőfikert, 
1964: Petőfi kert, 1940: Petőfi kert, 1930: 
Pe töfikert, 1928: Petőfi kert. — Szőlőskert a 
bel területtől délre, a Vénkert északi részén, a 
Kis- rét mellett. Mára nagy részét beépítették. 
Ko rábban legelőnek használták, körülbelül 
50 éve telepítették be szőlővel. A környéken a 
sző lőskertek gyakran valamely történelmi sze-
mélyről kapták a nevüket. Lásd még Kossuth-
kert. — Kardos 1964: 10, Molnár 1985a: 23, 
TéL4, 12, 18. — T31-F4G4.
Petőfi Sándor utca 2011: Petőfi utca ~ Petőfi 
Sán dor utca ~ Hadházi utca, 1985: Petőfi utca, 
1980: Petőfi utca, 1964: Petőfi utca, 1943: Pe-
tőfi u[tca], 19. sz.: Petőfi u[tca]. — Utca a bel-
terület középső részén, az Úttörő utca és a Bö-
szörményi utca között. 1984 előtt rövid ideig 
Had házi utcá-nak nevezték, mert Hajdúhad-
ház irányába vezet, ezt megelőzően és 1984-
től újra Petőfi Sándor utca a hivatalos neve. 
— Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 8, Molnár 
1985b: 4, TéL4, 17. — T31-G4.
Piactér 1985: Piactér. — Egykori árusítóhely 
a belterületen, az Úttörő utcában. 1980-ban 
szűnt meg. Ma a Kossuth utcán, a Gyógyszer-
tár mellett működik piac. — Molnár 1985a: 
23. — T31-G3.
Pipacs utca 2011: Pipacs utca. — Utca a bel-
terület északkeleti részén. A régi Balázs-kert 
te rületén nyitották, a Báthory István utca és a 
Ho mok utca–Kuruc utca kereszteződése kö-
zött. — T31-H2.
Posta utca lásd Úttörő utca
Pozsár Gyula utca 1. 2011: Pozsár Gyula 
utca ~ Vörös Hadsereg utca, 1985: Vö rös-
hadsereg utca, Vasút utca, 1980: Vasút ut ca, 
Vöröshadsereg utca, 1964: Vasút utca, Vö rös-
had sereg utca, 1930: Vasút u[tca]. — A telepü-
lés központjából Bököny irányába vezető út. 
1984- től nevezik Pozsár Gyula utcá-nak, előt-
te Vörös Hadsereg utca volt a neve, és ekkor 
még egy másik utcát neveztek Pozsár Gyula 
ut cá-nak. Pozsár Gyula református presbiter, 
kán tor, iskolaigazgató és tanító volt Tégláson 
a 20. század első felében. Az út a vasútállomás 
fe lé vezet, emiatt korábban Vasút utcá-nak is 
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ne vezték. Ma a Vasút utca elnevezés egy má-
sik utcának a hivatalos neve. — Kardos 1964: 
3, Kocsis 1980: 9, Molnár 1985b: 6, TéL4. — 
T31-G3.
Pozsár Gyula utca 2. lásd Tavasz utca
Pozsár Gyula utcai iskola lásd Régi iskola
Rákóczi utca lásd Fényes utca
Ravasz-kert 2011: Ravasz-kert, 1985: Ravasz-
kert, 1964: Ravaszkert, 1930: Ravaszkert. — 
Egy kori szőlőskert a település déli határában, a 
Pe tőfi-kerttől délre. A Vénkert déli része. Mára 
nagy részét beépítették. A források közül né-
hány a Petőfi-kerttel azonosítja. Egyes elkép-
zelések szerint az elnevezés onnan ered, hogy 
„mi kor még legelő volt, tele volt királydinnyé-
vel és csak nagyon óvatosan, »ravaszul« lehe-
tett lépkedni”. A név esetleg kapcsolatba hoz-
ható a ’róka’ jelentésű ravasz közszóval is. — 
Kar dos 1964: 10, Molnár 1985a: 23, TéL14. 
— T31-G5.

Református templom 2011: Református 
temp lom. — A 18. században épült református 
temp lom a Kossuth Lajos utcán. — T31-G3.
Régi iskola 2011: Régi iskola ~ Kis iskola ~ 
Po zsár Gyulai utcai iskola. — Egykori általá-
nos iskola a belterület központjában, a Pozsár 
Gyu la utcában, ezért nevezték Pozsár Gyula 
ut cai iskolá-nak. Kis iskola és Régi iskola né-
ven is ismerik, mert a Fényes utcai általános 
is kolához képest kisebb és régebbi volt. Az 
is kolát 1914-ben létesítették, de az Úttörő ut-
cai iskola felépítése, 2007 óta nem használták. 
Má ra le is bontották. — T31-G3.
Régi Posta utca lásd Úttörő utca
Régi-Téglási-telkek lásd Telek 
Régi temető 2011: R½gi temet¥. | A Temető 
ut cánál van, ma már nem temetnek ide. 1985: 

Ré gi temető, Temető. — A belterület keleti ré-
szén, a Temető utca, a Bökönyi utca és a Ho-
mok utca által határolt temető. 1908-ban nyi-
tották, a gróf 4 holdnyi adományának köszön-
hetően. A zsidó vallásúak kivételével vallástól 
füg getlenül temetkeztek ide. A településen 
több helyen is volt korábban temető, például a 
Te leken, a Dohányos utcában, illetve a Szegfű 
ut ca–Hős utca kereszteződésében. Olykor egy-
szerűen Temető néven is előfordul. — Molnár 
1985a: 24, 28. — T31-H2.
Római katolikus templom 2011: Római ka-
tolikus templom. — A 2001-ben felszentelt 
temp lom a Kossuth utcán. Szent József temp-
lom a hivatalos egyházi neve. — T31-G3.
Rózsa Ferenc utca lásd Bóti utca 
Sallai utca lásd Mártírok utca 
Sernevál 2011: Sernevál. | Lebontották, grófi 
lo varda vït. Disznókat is tartottak itt. — A 
bel területtől északnyugatra, a Csillai-föld és a 
Ku kucska-dűlő melletti földterület, amelyen 
ko rábban grófi lovarda, később pedig sertéste-
lep működött. — T18-A2.
Sétaút 2011: Sétaút ~ Zsinór út. | T¥gyfák 
vol tak az út két szélén. — A belterületről az 
An golkerten keresztül vezető út, amely egé-
szen a Vadászházig haladt. Zsinór út-ként is 
is merik, bizonyára az út egyenes vonalvezeté-
se miatt. — T18-B3.
Sigér Bálint-tanya lásd Sigér-tanya
Sigér-tanya 2011: Sigér-tanya ~ Sigér Bálint-
ta nya. — Egykori tanya a település északnyu-
gati határában, a Második-dűlőben, a Jeles-ta-
nya és a Szabó Sándor-tanya között. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. — T11-F5.
Simon-tanya 2011: Simon-tanya. — Egyko-
ri tanya a település északnyugati határában, a 
Ka száló-dűlőben, a Zelenka-tanya közelében. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T11-E4.
Sipos Sándor utca 2011: Sipos Sándor utca, 
1985: Sipos Sándor utca, 1980: Sipos Sándor 
ut ca. — A belterület keleti részén található ut-
ca, a Liget utca és az Erdő utca között. 1979-
ben nyitották meg, és „nevét a téglási földosztó 
bi zottság elnökéről, a tizenkilences vöröskato-
náról kapta”. Hivatalos név. — Kocsis 1980: 8, 
Mol nár 1985b: 4. — T31-G4.

Református templom (1945 után)
Fotó: http://postcards.hungaricana.hu
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Sipos-tó 2011: Sipos-tï. — Két tóból álló 
hor gászóhely a település déli határában, a Te-
lek mellett. Területe körülbelül másfél hektár. 
A terület egykori tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T18-B4.
Sorok-hegy 1767–1774: Sorok Hegy. — A te-
lepülés déli határában, a Nagy-gödör mellett 
fel tehetően magasabban fekvő terület. A név-
adás indítéka ismeretlen. Ma már sem a nevet, 
sem a helyet nem ismerik. — TéT. 1767–1774. 
— T18-C4.
Sőre-föld 2011: Sőre-f¥d, 1964: Sőreföld. — 
Le gelő és szántó a település északnyugati ha-
tárában, a Csőszföld és a Sőre-lapos mellett. A 
hely beliek szerint tulajdonosáról kapta a nevét. 
Az 1964-es forrás szerint viszont az elnevezés 
on nan származik, hogy régen sőremarhákat, 
azaz hizlalni való, illetve hizlalt szarvasmar-
hákat legeltettek itt. — Kardos 1964: 10, 
ÚMTsz. — T17-G1.
Sőre-gödör lásd Sőre-lapos 
Sőre-lapos 2011: Sőre-lapos. | A fehértai kö-
vesútról átjőve következik. 1985: Sőrelapos, Bi-
róföld, Sőregödör. — A település északnyuga-
ti határában lévő terület, a Sőre-föld mélyebb 
ré sze, ami az Első-kút mögött, a Csőszföld 
mel lett található. A lapos terület körül szántó-
földek vannak. Mivel itt a legmélyebb a föld, 
eső zéskor megáll benne a víz, bizonyára ezért 
kap hatta a Sőre-gödör nevet. A Bíró-föld elne-
ve zést a helybeliek ma már nem ismerik: az 
1985-ös forrás magyarázata szerint a terület 
egy kor a mindenkori bíró használatában volt, 
te hát illetményföldként szerepelt. — Molnár 
1985a: 24. — T11-H5.
Sövény-kúti-lapos 1964: Sövénykúti lapos. 
— Sík füves terület volt, amelyen olyan kút 
állt, amit rőzsével, „sövénnyel” vettek körül. 

Ma sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. — 
Kar dos 1964: 10. 
Sportpálya 2011: Sportpája ~ Focipája. — A 
te lepülés belterületének nyugati részén lévő 
sport pálya. — T31-G2.
Stadion utca 2011: Stadion utca ~ Táncsics 
Mi háj utca. | Az árok szél½n vezető út. Itt for-
dul el a Kanális Fehértó fel½. 1985: Táncsics 
ut ca, 1980: Táncsics Mihály utca, 1964: Tán-
csics utca. — Utca a belterület középső és 
észa ki részén, a Bóti utca és az Úttörő utca 
kö zött, a Sportpálya mellett. Az Árokalja nevű 
te rületen nyitották, és csak 1984-től nevezik 
Sta dion utcá-nak, előző neve Táncsics Mihály 
ut ca volt. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 9, 
Mol nár 1985b: 5. — T31-G2.
Strázsa-hegy 1985: Strázsa-hegy, Kisréti 
hegy, 1964: Estrázsa hegy, 1864: Strázsahegy. 
— Egykori nagy homokdomb a település déli 
ha tárában, a Kis-rét mellett, közel a belterület-
hez. A Kis-réti-hegy elnevezés a domb elhe-
lyezkedésére utal. Helybeli hagyomány szerint 
az itt gyakorlatozó katonák erre a dombra állí-
tottak őrszemet, strázsát: innen ered a Strázsa-
hegy elnevezés. Ma már sem a nevet, sem a he-
lyet nem ismerik. — Kardos 1964: 7, Molnár 
1985a: 17, 24, Pesty 1864: 319. — T18-C4.
Suták-tanya 2011: Suták-tanya. — Egykori 
ta nya a település északnyugati határában, a 
Do  rogi-nyomásnál. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T11-F4.
Szabadság utca 2011: Szabadság utca, 1985: 
Sza badság utca, 1980: Szabadság utca. — Ut-
ca a belterület középső részén, az Új utca és az 
Is kola utca között. — Kocsis 1980: 9, Molnár 
1985b: 4. — T31-F3.
Szabó Imre-tanya 2011: Szabó Imre-tanya 
~ Szabó-tanya. — Egykori tanya a település 
északnyugati határában, a Második-dűlőben, 
a Fazekas-dűlő mellett. Szabó-tanya-ként 
is ismerik. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T17-G2.
Szabolcsi utca 2011: Szabolcsi utca ~ Bercsé-
nyi utca, 1985: Bercsényi utca, 1980: Bercsé-
nyi utca. — Utca a belterület északkeleti ré-
szén, a Bökönyi utca és a Galamb utca között. 
1976-ban nyitották a Balázs-kertben. 1984-től 
Sza bolcsi utca a hivatalos neve, korábban Ber-
csényi utcá-nak nevezték. — Kocsis 1980: 7, 
Mol nár 1985b: 2. — T31-H2.

Sipos-tó  Fotó: Kecskeméti Csaba
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Szabó Sándor-tanya 2011: Szabó Sándor-ta-
nya ~ Szabó-tanya. — Egykori tanya a telepü-
lés északnyugati határában, a Második-dűlő-
ben, a Sigér-tanya közelében. Szabó-tanya-
ként is ismerik. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T11-F5.
Szabó-tanya lásd Szabó Imre-tanya, Szabó 
Sándor-tanya 
Szállás lásd Falu-szállás
Szár-hegy 2011: Szár-hegy. | Vadkórót termel-
tek itt, mert csak ez termett meg, a kóró szá-
ra ott maradt, innen a név. 1991: Szár-hegy, 
1985: Szárhegy, 1981: Szárhegy, 1981: Szár-
hegy, 1980: Szárhegy, 1964: Szárhegy, 1943: 
Szár hegy, 1930: Szárhegy, 1928: Szárhegy, 
1900: Szárhegy, [1900]: Szárhegy, 1889: Szár-
hegy, 1884: Szárhegy, 1876: Szárhegy, 1858: 
Szár hegy, 1853: Szárhegy, 1852: Szárhegy, 
1851: Szárhegy dülö, 1767–1774: Szár hegy. 
— Határrész a település északkeleti határában, 
egy része Újfehértóhoz tartozik. Szélhordta 
ho mokdomb, szántóföld és erdő is volt rajta. 
1944-ig tanyaközpont volt a területen. A név 
elő tagjaként a szár ’tar, kopasz’ melléknév áll, 
és eredetileg vélhetően a kiemelkedés növény-
zet nélküli voltára utalt. Újabban inkább a rajta 
ha gyott növényszárakhoz kapcsolják az elne-
vezést. Általánosan ismert határrésznév. Egy 
19. századi forrás Szár-hegy-dűlő néven is 
em líti. — Borovszky–Sziklay szerk. [1900]: 
74, FNESz. Szár, HhT. 1943, 1991, HKFT., 
Kar dos 1964: 10, Kocsis 1980: 11, MKFT., 
MoFnT. 2., Molnár 1985a: 25, TéL1, 3–7, 14, 
TéT. 1767–1774, 1852, 1981. — T18-D2.
Szár-hegy-dűlő lásd Szár-hegy
Szár-hegy(i)-erdő lásd Dank-hegy-erdő
Szár-hegyesi bejáró 2011: Szár-hegyesi bejá-
ró. — Egykori út a település északkeleti ré-
szén, a Szár-hegyre vezetett. — T18-D2.
Szár-hegyesi iskola 2011: Szár-hegyesi iskola 
~ Iskola. — Egykori általános iskola a tele-
pü lés északkeleti határában, a Szár-hegyen. A 
kö zelben élők csak Iskolá-nak nevezték. — 
T18-D2.
Szár-kút 1985: Szárkut. — Egykori kút a tele-
pü lés északkeleti határában, a Szár-hegyen. — 
Mol nár 1985a: 25. 
Széchenyi István utca 2011: Szécsényi István 
ut ca, 1985: Széchenyi utca, Macs utca, 1980: 

Szé chenyi utca, Macs utca, 1964: Széchenyi 
ut ca, Macs utca, 1943: Macs u[tca], 1930: 
Macs u[tca], 19. sz.: Macsi u[tca]. — Utca a 
bel terület keleti részén, a Tóalj utca és a Pozsár 
Gyu la utca között. Az 1964-es forrás szerint 
a korábbi Macs utca, Macsi utca elnevezés 
on nan származik, hogy „a szomszédos falu, 
Macs legényei itt sétáltak vasárnaponként”. 
Nagy- és Kismacs valójában kissé távolabb, 
Deb recen határában fekszik. — Kardos 1964: 
3, Kocsis 1980: 9, Molnár 1985b: 5, TéL4, 
17. — T31-H3.
Szegfű utca 2011: Szegfű utca ~ Zrínyi utca, 
1985: Zrinyi utca, 1980: Zrínyi utca, 1964: 
Zrí nyi utca. — Utca a belterület északkeleti 
ré szén, a Bökönyi utca és a Temető utca kö-
zött. 1984-től Szegfű utca a hivatalos neve, ko-
ráb ban Zrínyi utcá-nak nevezték. — Kardos 
1964: 3, Kocsis 1980: 9, Molnár 1985b: 6. — 
T31-G2.
Széles dűlő 1964: Szélesdűlő. — Egykori dű-
lőföld vagy dűlőút a település határában. Ma 
már sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. — 
Kar dos 1964: 10. 
Szellek-föld 2011: Szellek-f¥d. | Táblaszerű 
termőf¥d és legel¥. Egy kis ötvenméteres 
la pos része is vït, amiben tavasszal megállt 
a víz. | Szállás vït itt csinálva az állatok-
nak. 1991: Szelleg-föld, Szentlélek föld, 1985: 
Szel lekföld, Szentlélekföld, Szentlélek föld-
je, Szentlélek völgye, 1981: Szentlélek Föld, 
1981: Szentlélek-föld, 1964: Szellek földje, 
1933: Szentlélekföld, 1930: Szentlélek föld, 
1928: Szentlélek, 1913: Szelekföldje, 1908: 
Szent lélekföld, 1900: Szentlélek föld, 1892: 
Sz[ent] Lélek, 1889: Szent lélek föld, 1876: 
Szent lélek főld, 1864: Szent lélek főldje, Vér 
völ gye, 1853: Szentlélekvölgy, 1853: Szentlé-
lekföld, 1852: Szentlélekfőld, 1851: Szentlélek-
föld, 1767–1774: Sz[ent] Lélek Vőlgy. — Ma 
göd rös, vizes terület a belterülettől nyugatra, a 
Le gelő mellett, a Böszörményi úttól északra. A 
tör téneti források szerint egykor nagy területű 
szán tóföld és legelő volt, amely az újfehértói 
ha tártól az Apróhalmokig nyúlt. Egy részén fe-
nyő erdő volt. Általánosan ismert határrésznév. 
A forrásokban Szentlélek, Szentlélek-föld és 
Szent lélek-völgy(e) formában is szerepel, de a 
hely beliek csak Szellek-föld-ként ismerik. Ez 
az elnevezés a korábbi Szentlélek-föld név-
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forma módosult, elhomályosult alakja. A név 
ere deti szerkezetének homályba merülésével 
pár huzamosan a helyi névhasználat át is ér-
telmezte a név lehetséges jelentéstartalmát, s 
azt „szelek járta föld”-ként magyarázzák. Vö. 
Szent lélek 1. Az 1864-es forrás Vér völgyé-
nek is említi, amely a hozzá kapcsolt magyará-
zat szerint onnan származik, hogy a déli részén 
fek vő négy halom (formája és fekvése alapján) 
te metkezési helyként szolgált: a hagyomány 
sze rint itt eshettek el, s lettek aztán eltemetve 
a rabló vidi rácok. — HhT. 1991, Hnt. 1913, 
Kar dos 1964: 11, MoFnT. 2., Molnár 1985a: 
25, 26, Pesty 1864: 319, Révész 1853: 46, 
TéL1–7, 14–15, TéT. 1767–1774, 1852, 1981. 
— T18-A3.
Szellek-földi út 2011: Szellek-f¥di út. — A 
bel terület nyugati széléről induló út, a Dózsa 
György utca folytatása. A Szellek-földre vezet. 
— T18-A3. 
Szélső utca 2011: Szélső utca. — A belterület 
nyu gati szélén lévő szőlőskertbe vezető bekö-
tőút. A Böszörményi utcát köti össze a Dózsa 
György utca és a Szellek-földi út kereszteződé-
sé vel. Hivatalos név. — T31-E3.
Széna-rét 2011: Széna-r½t ~ Széna-r½t-gaz, 
2011: Szénarétdűlő, 1991: Széna-rét, 1985: 
Szé na-rét, 1981: Széna-rét, 1964: Szénarét, 
Szé narét gaz, 1930: Szénarét, 1929: Széna rét 
gaz, 1912: Szénarét gaz, 1912: Szénarét gaz, 
1900: Szénarétgaz, 1889: Széna rétgaz, 1876: 
Szénarét gaz, 1853: Szénarét gaz, 1852: Szé na-
rét gaz, 1851: Szénarétgaz, 1767–1774: Széna 
Rét. — A település keleti határában, a Káposz-
táskert és a Liget között elterülő rét, kaszáló 
és szántóföld tanyákkal. Általánosan ismert el-
nevezés. A helybeliek szerint a névadás hátte-
ré ben az áll, hogy a területen mindig szénát 
ter mesztettek. A történeti forrásokban ugyan-
erre a helyre vonatkozóan gyakran megjelenik 
a Széna-rét-gaz elnevezés is, amit a helybeli-
ek ugyancsak használnak ma is a Széna-rét-en 
ta lálható kaszálórész megnevezésére. A gaz 
föld rajzi köznév jelentése ’dudvával, kóróval, 
bok rokkal benőtt terület’ vagy ’cserjés, bok-
ros erdő’. Széna-rét-dűlő néven is ismerik. — 
FKnT., HhT. 1991, Hnt. 2011, Kardos 1964: 
11, MoFnT. 2., Molnár 1985a: 25, TéL1–3, 
5–7, 10, 14, TéT. 1767–1774, 1852, ÚMTsz. 
— T18-D3.

Széna-rét-dűlő lásd Széna-rét
Széna-rét dűlő 2011: Széna-r½t düllő. — A te-
lepülés keleti határában, a Széna-réten keresz-
tül vezető út. — T18-D2.
Széna-rét-gaz lásd Széna-rét
Széna-réti-vizesárok lásd Téglási-folyás 
Szendrei-kert 2011: Szendrei-kert, 1985: 
Szend rei-kert, 1980: Szendrei-kert. — A belte-
rü lettől keletre lévő terület, a Káposztáskert és 
a Széna-rét között, a Vasút utca keleti oldalán. 
A források szerint az 1920-as években a terü-
letet egy Szendrei nevű vasutas vette meg a 
gróf tól. — Kocsis 1980: 10, Molnár 1985a: 
26. — T18-C3.
Szentlélek 1. 2011: Szentlélek, 1985: Szentlé-
lek, 1980: Szentlélek, 1450: Szentlelekteleke, 
praed., 1381: Zenthle(l)ek telek, 1365: Gerk te-
lek, poss., 1363: Gyurgkereke seu Zenthlelek, 
poss., 1346: Scenlelek, 1344: Scenthliluk, poss., 
1344: Scenthleluk, poss., 1342: Scenthleluk, 
poss., 1341: Gurkereky, v., 1341: Gyurkereky, 
poss., 1341: Gurgkereky, v., 1340: Gurkkereky, 
v., 1335: Gurkereky, poss., 1335: Girkereky, 
poss., 133[5]: Gurk Kereky, poss., v., [1334 v. 
1335]: Gerkkereky, poss., 1332: Gyurk, poss., 
1330: Kerek, 1324: Geurgkereky, poss., 1321: 
Geur kerequi, poss., 1321: Geurgkerequi, poss., 
1291: Gyurk, poss. — Elpusztult középko ri fa-
lu Téglástól északra. Ma határrésznévként él, 
de csak kevesen ismerik. Az egykori település 
a 13. század végén tűnik fel az oklevelekben 
Györk néven. A település birtokosai között 
is merünk is egy bizonyos Sándor bán fia, 
György nevű személyt, ő lehetett Györk falu 
név adó alapítója. A Györk személynév, amely 
a régiségben meglehetősen gyakori volt (ehhez 
lásd pl. 1138/1329: Gurk), a György személy-
név (vö. pl. 1240: Gurg) egyik származékának 
te kinthető. A településnév tehát személynév-
ből, a birtokosa nevéből alakult. A 14. század 
el ső felében a Györk névforma mellett gyak-
rabban említik a települést a forrásokban az 
összetett Györgykereke ~ Györkkereke nevek-
kel, amelyben második elemként az egykor 
’er dő’ jelentésben használatos kerek főnevet 
lát hatjuk. Noha ez a névforma is egyértelműen 
a települést, a birtokot jelöli meg, bizonyosan 
er dőt jelölhetett eredetileg, s aztán vonódott át 
a település nevévé. A 14. század első felében a 



 291

Téglás

te lepülésnek szinonim használatú neve is ada-
tolható: a templom védőszentjét megjelenítő 
Szent lélek elnevezés. A párhuzamos használa-
tot maguk a források is jelzik olykor, például 
1363: Gyurgkereke seu Zenthlelek. A templom 
védőszentjének nevéből alakult település ne-
vek éppen a 14. században terjednek el a Kár-
pát- medencében, s gyakran — ahogyan ez 
eset ben is — eredetileg más névadási szemlé-
let alapján keletkezett elnevezést váltanak fel. 
A középkorban 17 település viselte a Szentlé-
lek nevet, s közülük hét ma is él vagy önálló 
te lepülés, vagy határrész neveként. Az itteni 
te lepülés 1365-ben már pusztaként szerepel, 
bi zonyára erre utalhat a 14–15. században 
meg jelenő Györktelek és Szentlélektelek(e) 
el nevezések -telek utótagja is. A település a 15. 
század közepén túl nem jelentkezik a forrá sok-
ban, s majd csupán a 20. század végétől ad-
nak róla (mint határrészről) hírt az élőnyelvi 
hely név gyűjtések. Vö. Szellek-föld. — A. 1: 
606, 610, AOklt. 6: 36, 38, 8: 112, 14: 203, 
19: 112, 24: 343, 25: 192, 199, 26: 202, 28: 94, 
120, 31: 345, ÁSz. 357, 359, F. 8/4: 617–618, 
9/1: 409, Kállay 1: 39, 104, 108, 140, 142, 
143, 170, 446, 2: 133, Kocsis 1980: 11, Mező 
1996: 141–142, 2003, Molnár 1985a: 26, Né-
meth 1997: 84, 85, 176, Sopron vm. 1: 188, 
SzabOkl. 1: 53, 62, 63, 92, 347.
Szentlélek 2. lásd Szellek-föld
Szentlélek-föld lásd Szellek-föld
Szentlélektelek lásd Szentlélek 1.
Szentlélek-völgy(e) lásd Szellek-föld
Szérűskert lásd Fényes utca
Szilágyi Erzsébet utca 2011: Szilágyi Erzsé-
bet utca, 1985: Szilágyi Erzsébet utca, 1980: 
Szi lágyi Erzsébet utca. — Utca a belterület 
nyu gati részén, a Dózsa György utca és a Bö-
szörményi utca között. 1960-ban nyitották, ide 
köl töztek be utoljára a családok a gyulahalmi 
ta nyavilágból. — Kocsis 1980: 9, Molnár 
1985b: 5. — T31-F3.
Szilágyi-tanya 2011: Szilágyi-tanya. — Egy-
kori tanya a település északnyugati határá-
ban, a Második-dűlőben, a Szabó Imre-tanya 
kö zelében. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T17-G2.
Szilvás lásd Új-szőlő 
Szőlő lásd Nagy-szőlő 

Szőlőskertek lásd Nagy-Cserepes-kert 
Tacsi-dűlő lásd Tacsi-tanya
Tacsi-tanya 2011: Tacsi-tanya ~ Tacsi-düllő. 
— Egykori tanya a település északnyugati ha-
tárában, a Fazekas dűlőút mellett. Tacsi-dűlő-
nek is mondják. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T17-G2.
Takács-tanya 2011: Takács-tanya. — Tanya a 
te lepülés keleti határában, a Széna-réten. Tu-
lajdonosáról kapta a nevét. — T18-D3.
Táncsics Mihály utca lásd Stadion utca 
Tavasz utca 2011: Tavasz utca ~ Pozsár Gyula 
ut ca. — A belterület déli részén, a Vénkertben 
ta lálható utca. 1984-től Tavasz utca a hivatalos 
ne ve, korábban ez volt a Pozsár Gyula utca. 
Ma egy másik utcát neveznek ilyen néven. — 
T31-F4.
Téglagödör 2011: Téglagödör, 1985: Téglave-
tőgödör, 1964: Téglagödör. — Egykori tégla-
égető a belterülettől nyugatra, a Kondásháznál. 
Az 1985-ös forrás szerint több téglaégető, tég-
lavetőgödör is volt Téglás területén, például a 
Di ós közelében és a Szár-hegyen is. — Kar-
dos 1964: 11, Molnár 1985a: 27. — T18-A3.
Téglás lásd a település helynévtárának elején
Téglási-folyás 1991: Téglási-folyás, 1985: Szé-
naréti-vizesárok, 1981: Téglási-folyás. — A 
település keleti határában, a Széna-réten ke-
resztülfolyó mesterséges vízfolyás. Elhelyez-
ke dése miatt Széna-réti-vizesárok néven is 
sze repel. A lefolyó eső- és talajvizet a vasút 
alat ti átereszen keresztül vezeti a Nyír-víz-
csa tornába. A Téglási-folyás hivatalos vízrajzi 
név. — HhT. 1991, MoFnT. 2, Molnár 1985a: 
26. — T18-D2C3.
Téglavető-gödör lásd Téglagödör 
Teknős-hegy 1900: Tekenyös hegy. — Maga-
sab ban fekvő terület volt a település északke-
le ti határában, a Dank-hegy közelében. Ma 
már sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. A 
név a teknő népnyelvi tekenyő formáját tükrö-
zi. — TéL7, ÚMTsz. — T18-D2.
Tél utca 2011: Tél utca. — A belterület déli ré-
szén lévő bekötőút, amely a Vénkert Dézsmás- 
kert nevű részén lévő szőlőskertbe vezet, a Ha-
tár és az Egyetértés utca között. Hivatalos név. 
— T31-F5.
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Telek 2011: Telek ~ Telekdűlő, 1985: Telek, 
1980: Telek, 1964: Telek, 1930: Telek, 1912: 
Te lek, 1901: Telek, 1900: Telek, 1892: Telek, 
1889: Telek, 1876: Telek, 1864: Telek, 1853: 
Te lek, 1852: Telek, 1851: Telek, 1767–1774: 
Ri gi Teglasi Telekek. — A település déli határá-
ban, a Bek-kert, a Barackos, a Csürhe-legelő, 
az Epreskert és a Sipos-tó által határolt terület, 
kö zel a hajdúhadházi határhoz. Általánosan is-
mert elnevezés. Telek-dűlő néven is ismerik. 
Szán tó és kaszáló, de vizes részek és nádas 
is található a területen. A források szerint az 
el nevezés onnan származik, hogy a tatárjárás 
előtt itt volt a város első megtelepülési helye. 
Egy 18. századi térképen Régi-Téglási-telkek 
né ven rögzítették. — Hnt. 2011, Kardos 1964: 
11, Kocsis 1980: 11, Molnár 1985a: 24, 27, 
28, Pesty 1864: 319, TéL1–7, 10, 12, TéT. 
1767–1774, 1852. — T18-B5.
Telek alja 1985: Telekalja, 1767–1774: Te-
lek allya. — A település déli határában, a Te-
lek nyugati oldalán lévő laposabb terület. Az 
1985-ös forrás a Telekkel azonosítja. A helybe-
liek ma már nem használják a nevet. — Mol-
nár 1985a: 28, TéT. 1767–1774. — T18-B5.
Telek dűlő 2011: Telek düllő, 1985: Telekdülő. 
— A Telekre menő dűlőút a település déli hatá-
rában. — Molnár 1985a: 28. — T18-B4.
Telek-dűlő lásd Telek
Temető 1. 2011: Temető. — Új temető a belte-
rü let északi részén, a Kossuth utcában. Ma már 
csak ebbe a temetőbe temetnek. Lásd még Ré-
gi temető, Zsidó temető. — T31-H2.
Temető 2. lásd Régi temető
Temető 3. lásd Temető utca
Temető-gaz 1876: Temető gaz, 1853: Te me tő-
gaz, 1852: Temetőgaz, 1851: Temető gaz. — 
Egy kori erdő és mező a település északkeleti 
ré szén, az újfehértói határszélen. A temető elő-
tag arra utal, hogy a Régi temető közelében 
volt. A gaz ’cserjés, bokros erdő’ jelentésben 
hasz nálatos. Ma már sem a nevet, sem a helyet 
nem ismerik. — FKnT., TéL1, 3, 5, TéT. 1852. 
— T18-D2.
Temető utca 2011: Temető utca, 1985: Temető 
ut ca, 1980: Temető utca, 1943: Temető u[tca], 
1930: Temető. — A belterület északkeleti ré-
szén, a Régi temető melletti L alakú utca, a 
Kos suth utca és a Bökönyi utca között. Hivata-

los név. — Kocsis 1980: 9, Molnár 1985b: 5, 
TéL4, 17. — T31-G2.
Templom utca lásd Úttörő utca
Tóalj(a) lásd Káposztáskert 
Tóalj utca 2011: Tóalj utca, 1985: Tóalj utca, 
1980: Tóalj utca. — Utca a belterület keleti ré-
szén, a Kossuth utcából nyílik, s a keleti határ-
ban lévő vasúti sínekig vezet. A korábban Tó-
alj- nak is nevezett Káposztáskertben fekszik. 
Hi vatalos név. — Kocsis 1980: 9, Molnár 
1985b: 5. — T31-G2.
Toldi utca lásd Hős utca 
J. Tóth dűlő 2011: Jé Tót düllő. — Egykori 
dű lőút és a mellette fekvő földterület a belterü-
let től északnyugatra, a Legelő mellett. Az út 
má ra megszűnt a Juhhodály dűlővel együtt, 
he lyettük egy közös dűlőutat alakítottak ki 
ami att, hogy nagyobb területű földtáblákat 
nyer jenek. Egykori tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T17-H3.
Tóthfalusi utca 2011: Tótfalusi utca, 1985: 
Tót falusi utca, 1980: Tóthfalusi Sándor utca, 
1964: Tótfalusi utca. — Utca a belterület észa-
ki részén, a Dohányos utca és a Bóti utca kö zött 
húzódik. Tóthfalusi Sándorról (1909–1945) 
kapta a nevét, aki a debreceni ifjúmunkás- moz-
ga lom vezetője volt, és a Debrecen környéki 
sze  gényparasztok képviselőivel is kapcsolatot 
tar tott. — Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 9, 
Mol nár 1985b: 5. — T31-G2.
Tó út lásd Nádas utca 
Tömöri-tanya 2011: Tömöri-tanya, 1991: Tö-
mö ri-tny. [tanya]. — Tanya a település keleti 
ha tárában, a Széna-rét mellett. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — HhT. 1991. — T18-C3.
Tuncsik-tanya 2011: Tuncsik-tanya. — Tanya 
a település déli határában, a Hosszú-dűlőnél. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T18-A4.

Tuncsik-tanya  Fotó: Kecskeméti Csaba
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Új iskola lásd Fényes utcai általános iskola
Új-szőlő 2011: Új-szöllő ~ Szilvás, 1985: 
Uj   szőlő. — Gyümölcsöskert a belterülettől 
észak nyugatra, a Bacsóház és az Angolkert kö-
zött. Korábban szilváskert volt néhány diófá-
val, emiatt Szilvás-nak is nevezik. Később 200 
négy szögöles részekre kiparcellázták, és mivel 
a legtöbben szőlőt ültettek a területre, az Új-
sző lő nevet kapta. Általánosan ismert elneve-
zés. — Molnár 1985a: 29. — T18-B3.
Új utca 2011: Új utca, 1985: Uj utca, 1980: 
Új utca, 1964: Új utca. — Utca a belterület 
nyu gati részén, a Böszörményi utca és a Dózsa 
György utca között. A határban lévő tanyákból 
be költözők számára nyitották. Hivatalos név. 
— Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 9, Molnár 
1985b: 5. — T31-F3.
Újváros utca 2011: Újváros utca. — A belte-
rület déli részén, a Vénkertben nyitott új utca, 
a Határ utca és a Böszörményi utca között. A 
Vén kert ötödik utcája. Hivatalos név. — T31-
F5F4.
Úttörő utca 2011: Úttörő utca, 1985: Uttörő 
ut ca, Posta utca, Régi posta utca, Templom ut-
ca, 1980: Úttörő utca, Posta utca, 1964: Úttö-
rő utca, 1930: Posta u[tca], 19. sz.: Posta ut-
ca. — Utca a belterület középső részén, a Kos-
suth utca és a Magazin utca között. Korábban 
Pos ta utcá-nak, illetve Régi Posta utcá-nak 
ne vezték, mert ebben az utcában működött a 
pos ta. A Templom utca elnevezést az magya-
rázza, hogy az utca a református templom be-
járatához vezet. Úttörő utca a hivatalos neve. 
— Kardos 1964: 3, Kocsis 1980: 9, Molnár 
1985b: 5, TéL4. — T31-F3.

Úttörő utcai általános iskola 2011: Úttörő 
ut cai általános iskola ~ Úttörő utcai iskola ~ 
Általános iskola. — Az Úttörő utcán találha tó 
általános iskola. A hivatalos néven II. Rákó czi 
Fe renc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Bap tista Általános Iskola és Alapfokú Művé-
sze ti Iskolaként megnevezett intézmény tagin-
tézménye, ahová ma a felső tagozatosok jár-
nak. Úttörő utcai iskola és egyszerűen Általá-
nos iskola néven is ismerik. — T31-F3.
Úttörő utcai iskola lásd Úttörő utcai általá-
nos iskola
Vadalmafa-lapos lásd Vadalma-kút-lapos
Vadalma-kút-lapos 2011: Vadalma-kút-lapos. 
| Farkasalma is vït itt, amit gyógyszerként 
hasz náltak. 1985: Vadalmafa-lapos, 1964: 
Vad almakút lapos, 1864: Vad alma kut lapo-
sa. — Mély területen lévő szántóföld és legelő 
a település északnyugati határában, a Bömbös 
mel lett. Az 1985-ös forrás máshová, a telepü-
lés keleti határában, a Nagy-gödörtől keletre 
lo kalizálja erdőként. A helybeliek szerint az 
el nevezés onnan származik, hogy a területen 
a nyárfa és fűzfa mellett sok vadalma is volt. 
Vad almafa-lapos néven is szerepel. — Kar-
dos 1964: 11, Molnár 1985a: 30, Pesty 1864: 
319. — T17-H2.
Vadászház 2011: Vadászház. — A grófi vadőr 
há za az Angolkert tölgyfás részében egy dom-
bon. Körülbelül 100 éves épület. — T18-B2.

Úttörő utcai általános iskola 
Fotó: Civertan Grafikai Stúdió

Vadászház (1989) 
 Fotó: Pór Imre
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Vadász utca 2011: Vadász utca ~ Kölcsei utca, 
1985: Kölcsey utca. — Utca a belterület észak-
nyugati részén, a Magazin utca és a Mátyás ki-
rály utca között. 1984-től Vadász utca a hivata-
los neve, korábban Kölcsey utcá-nak nevezték. 
— Molnár 1985b: 3. — T31-F2.
Vágott út 1. 2011: Vágott út, 1964: Vágott út. 
— Az Angolkerten átvezető egyenes út, erdei 
vá gás. — Kardos 1964: 11.
Vágott út 2. 1852: Wagott út. — A település 
dél keleti határában, a Nagy-Elő-gyakoron át-
vezető egykori út. — TéT. 1852. — T18-D4.
Vályogvető gödör 1985: Vályogvetőgödör. — 
A település belterületének szomszédságában, a 
Bö szörményi út északi oldalán lévő vízállásos, 
mély terület. Az 1970-es évek óta nem enged-
nek benne vályogot vetni. — Molnár 1985a: 
31. — T18-A3.
Vámház lásd Cédulásház
Vargafa tisztája 1985: Vargafatisztája, 1981: 
Var gafa tisztája, 1980: Vargafatisztája, 1964: 
Var gafatisztája, Vargafatisztása, 1933: Varga-
fa tisztája, 1912: Vargafa tisztája, 1909: Var-
gafa tisztája, 1901: vargafa tisztája, 1900: 
Var gafatisztája, 1892: Varga fa tiszta, 1889: 
Var gafatisztája, 1876: Vargafatisztája, 1853: 
Var gafatiszta, 1852: Vargafatiszta, 1851: Var-
ga fatisztája. — Egykori erdő a település keleti 
ha tárában, a mai Hajdúsági Iparművek terüle-
tén. A történeti források leírása alapján az er-
dőt főleg akác, nyárfa és vegyes kocsányos 
tölgy alkotta, több helyen tisztásokkal, melye-
ken legeltettek, és évente egyszer kaszálták. A 
tör téneti forrásokban Vargafa-tiszta, Vargafa 
tisz tása alakokban is szerepel. A névadás indí-
té kát nem ismerjük. A tiszta jelentése ’erdő-
ben levő füves terület’, ’tisztás’. Ma már sem 
a nevet, sem a helyet nem ismerik. — FKnT., 
Kar dos 1964: 11, Kocsis 1980: 11, Molnár 
1985a: 30, TéL1–3, 5–9, 15, TéT. 1852 , 1981, 
ÚMTsz. — T18-D3, T19-E3.
Vargafa tisztása lásd Vargafa tisztája
Varhó-tanya 2011: Varhó-tanya. — Egykori 
ta nya a település északnyugati határában, a 
Do rogi-nyomás mellett. Tulajdonosáról kapta 
a nevét. — T11-F4.
Város erdeje 2011: Város erdeje, 1985: Vá-
roserdeje. — Főként akác- és tölgyfaerdő a 

te lepülés délkeleti határában, a Kossuth-kert-
től északra. Nagyjából megegyezik a történeti 
for rásokban Kis-Elő-gyakornak és Nagy-Elő-
gya kornak nevezett területekkel. Ma már csak 
ke vesen ismerik. — Molnár 1985a: 31. — 
T18-C4.
Városháza 2011: Városháza. — Polgármeste-
ri hivatal a Kossuth utcán. Téglási Polgármes-
teri Hivatal a hivatalos neve. — T31-G3.
Városháza utca 2011: Városháza utca. — A 
Vén kert első utcája a belterület déli részén a 
Dézs máskert utca és a Böszörményi utca kö-
zött. Hivatalos név. — T31-G5G4.
Vásártér 1. 1985: Vásártér, 1980: Vásártér. 
— Egykori vásártér a település déli részén, a 
Vén kert területén, a Hajdúhadházról Téglásra 
ve zető út mellett. Ma már sem a nevet, sem a 
he lyet nem ismerik. — Kocsis 1980: 9, Mol-
nár 1985a: 32. — T31-G4.
Vásártér 2. lásd Piactér
Vasút utca 1. 2011: Vasút utca ~ Battyányi 
ut ca, 1985: Batthyány utca, 1980: Batthyány 
ut ca. — A belterület keleti részén, a Vasútállo-
más mellett található utca. 1984-től nevezik 
Vas út utcá-nak, korábban Batthyány utca volt 
a neve. 1970-ben nyitották az egykori Ká-
posztáskertben. — Kocsis 1980: 7, Molnár 
1985b: 1. — T31-H2.
Vasút utca 2. lásd Pozsár Gyula utca 1.
Vasútállomás 2011: Vasútállomás. — A bel-
terület keleti részén lévő vasútállomás. — 
T31-H2.
Vénkert 2011: Vénkert ~ Vén-szöllő, 1991: 
Vén- kert, 1985: Vénkert, 1981: Vénkert, 1981: 
Vén kert, 1980: Vénkert, 1964: Vénkert, 1940: 
Vén kert, 1930: Vénkert, 1930: Vénkert, 1929: 
Vén kert, 1928: Vén kert, 1913: Venkert, 1912: 
Vén kert, 1901: Vén kert, 1892: Vénkert, 1876: 
Vén kert, 1853: Vénkert, 1852: Vénkert, 1851: 
Vén Kert. — A belterület legdélebbi része, a 
Bö szörményi utcától délre, az Alkotmány ut-
cától nyugatra található városrész, amely ko-
rábban szőlőskert volt, de mára beépült, lakott 
hely gyümölcsöskertekkel. A Vénkert részeit 
al kotja a Petőfi-kert, a Hegyes-kert, a Ravasz-
kert és a Dézsmás-kert. A Vénkert, Vén-szőlő 
el nevezések arra utalnak, hogy itt voltak a leg-
régebben telepített szőlőskertek. — HhT. 1991, 
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Hnt. 1913, Kardos 1964: 11, Kocsis 1980: 11, 
MoFnT. 2., Molnár 1985a: 32, TéL1–5, 10, 
12, 14, 18, TéT. 1852, 1981. — T31-F4F5.
Vén-szőlő lásd Vénkert
Vér völgye lásd Szellek-föld 
Vese-gödör lásd Dögkút 
Vidi-ér lásd Kanális 1.
Vidi-ér-csatorna lásd Kanális 1.
Vidi út lásd Böszörményi utca 
Virágkert 2011: Virágkert, 1985: Virágkert, 
Kas télykert, 1980: Virágkert, 1964: Virágkert. 
— A grófi birtok területén lévő egykori virá-
goskert, díszkert. Kastély-kert néven is szere-
pel. — Kardos 1964: 11, Kocsis 1980: 10, 
Mol nár 1985a: 14, 32. — T31-F3.
Víz harasztja 1767–1774: Viz Harasztya. 
— Földterület a belterülettől északnyugatra, 
a Bokor-ülés és a Hevesi-föld között, Téglás 
és az egykori Bolt falu határánál. A névadás 
in dítékát nem ismerjük. A haraszt utótag fia-
tal, sarjadzó, cserjés erdőt, bozótot jelent. — 
FKnT., TéT. 1767–1774. — T18-B3.
Vörös Hadsereg utca lásd Pozsár Gyula 
utca 1. 
Vörösmarty utca lásd Fenyves utca 
Zacskó-kert 2011: Zacskó-kert, 2011: Zacs-
kókert, 1985: Zacskókert, 1981: Zacskókert, 
1980: Zacskókert, 1964: Zacskókert, 1876: 
Zacs kó kert, 1853: Zacskókert, 1852: Zacskó-

kert, 1851: Zsacskó Kert. — A belterülettől és 
a vasúti pályától keletre, a Széna-réttől délre 
ta lálható jó minőségű termőföld. Általánosan 
is mert elnevezés. A helybeliek szerint a terü-
let alakja túrószacskóhoz hasonlít, innen ered 
a neve. — Hnt. 2011, Kardos 1964: 11, Kocsis 
1980: 11, Molnár 1985a: 33, TéL1, 3, 5, TéT. 
1852, 1981. — T18-D3.
Zacskókert utca 2011: Zacskókert utca. — 
Ut ca a belterület keleti részén, a Pozsár Gyula 
ut cából nyílik, és a Zacskó-kert nevű földterü-
letre vezet. Hivatalos név. — T31-H3.
Zelenka-tanya 2011: Zelenka-tanya. — Egy-
kori tanya a település északnyugati határában, 
a Kaszáló-dűlő nyugati részén, a Jeles-tanya 
és Simon-tanya között. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T11-E4.
Zrínyi utca lásd Szegfű utca
Zug utca lásd Malom utca 
Zsák utca lásd Malom utca, Nyíl utca 
Zsidó temető 1985: Zsidótemető. — A belterü-
let keleti részén, a Régi temetőtől keletre, a 
Ho mok utcán lévő temető. 1944 óta nem hasz-
nálják. — Molnár 1985a: 28. — T31-H2.
Zsinór út lásd Sétaút
Zsírkalapos 1964: Zsírkalapos. — Füves terü-
let, legelő volt a település határában. Állítólag 
a pásztorok zsíros kalapjáról kapta a nevét. Ma 
már sem a nevet, sem a helyet nem ismerik. — 
Kar dos 1964: 11.


