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Történeti háttér

Bocskaikert hegyközséget 1899-ben alapí-
tot  ták. Első tulajdonosai debreceni és haj dú
had  házi lakosok voltak, köztük a Poroszlay 
csa  lád, amely kúriát építtetett itt a 20. század 
ele  jén. Az épület később az általános iskolának 
adott otthont. A Hadházból Debrecenbe vezető 
or szágút mellett álló Dugó csárda a 18. század 
vé gétől működött, amit 1945 után iskolává, 
majd óvodává alakítottak át. A 20. század első 
éve iben kialakított parcellákon a két világhá-
ború között a zártkerti jellegű szőlőskerti mű-
velés mellett a zöldségtermesztés is jelentőssé 
vált. Népessége 1900ban 393 fő volt. Bocs-
kaikert — Kisbocskaikert, Nagybocskaikert 
és Bocskaikert vasútállomás részekkel — Haj-
dúhadház külterülete volt 1985ig, utána bel-
területté nyilvánították. Lakossága 1992ben 
népszavazáson döntött az önállóvá válásról, 
1993-ban községgé nyilvánították. Bocskai-
kerthez két külterületi lakott településrész is 
tartozik: Monostordűlő és Rákóczikert.
Ma Bocskaikert község a Hajdúhadházi járás-
hoz tartozik. Területe 1089 hektár, lakóinak 
száma 3118 fő.

Szálkai Tamás

Élőnyelvi adatok 

Élőnyelvi gyűjtést végzett 2011ben Hunya-
di Barbara, 2014ben pedig Mozga Evelin 
és Tóth Teodóra. Adatközlők voltak: Áncsán 
György (1942), Bánszegi Gáborné Perger Ju-

dit (1948), Gál József (1925), Dr. Gyarmathy 
Kálmán (1927), Hajdú Gábor (1938), Hernyák 
Józsefné (1944), Kiss Gáborné (1944), Komá-
romi Ferenc (1979), Kulics János (1944), Peré-
nyi Szilárd (1954), Szilágyi Sándorné (1957).
Élőnyelvi gyűjtést végzett É. Kiss Sándor 
1970ben. Adatközlők voltak: Varga Imre, 
Enye di József, Sípos Sándor, Lábán Kiss Sán-
dor, Csibi László, É. Kiss József, Dancsi Lász-
ló, Ungvári Gábor, Tóth Lajos.
Élőnyelvi gyűjtést végzett Tokaji Erzsébet 
1962ben. Adatközlők voltak: Enyedi Jó-
zsef, Kiss Ferenc, É. Kiss József és felesége, 
Lancsek Márta.

Források

AOklt., ÁSz., EKFT., H. Fekete 1959, FKnT., 
FNESz., Gy., Hadházy 2005, Hadházy szerk. 
2012, HBmT. 1979, HhT. 1853, 1870–1871a, 
b, 1900, 1943, 1971, 1982, 1991, HKFT., Hnt. 
1873, 1913, 1937, 1967, Jakó 1940, É. Kiss 
1970, É. Kiss 1972, É. Kiss 1988, KMHsz. 1., 
Kogutowicz 1905, Lévai 2003, Mező 1996, 
MKFT., MoFnT. 2, MoT. 1782–1784, 1858, 
Oláh 1906, Rácz A. 2007, Révész 1853, 
SzabOkl. 2., TESz., Tokaji 1962, Tóth 2001, 
ÚMTsz., Z., Zoltai 1934, Zoltai 1938, Zs.

Mozga Evelin–
Tóth Teodóra
Bocskaikert helynevei
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Helynévtár

Bocskaikert 2014: Bocskaikert, -be ~ Bocs-
kai, -ba, 2005: Bocskaikert, Bocskai-Liget, 
1991: Bocskaikert, 1982: Bocskai kert, 1981: 
Bocs  kaikert, 1979: Bocskaikert, 1971: Bocs-
kaikert, 1970: Bocskai kert, Bocskai, -ba, Du-
gó- környéki-földek, 1962: Bocskay kert, 1937: 
Bocs kaykert, 1913: Bocskaykert, 1889: Du gó-
nyo más. — Korábban Hajdúhadház hatá rá
nak volt a része. Egykor Dugó környéki föl
dek  nek és Dugónyomásnak is említették, 
me  lyet a 19. század végén felparcelláztak, és 
sző  lőt, gyümölcsöst telepítettek rá. Hegyköz-
séggé 1899ben nyilvánították, és nevezték el 
Bocs  kai István erdélyi fejedelemről, aki a haj-
dúk letelepítésében fontos szerepet játszott a 
tér  ségben. A környékbeli zártkertek többnyire 
a magyar történelem jeles alakjairól kapták a 
ne  vüket, közöttük a hajdúság múltjához kö-
tődő történelmi személyek különösen gyak-
ran szerepelnek. A szőlőskertben sok nyaraló 
épült, és hamarosan kedvelt pihenőhellyé vált: 
egy időben Bocskailigetnek is nevezték. Az 
1993-ban önálló községgé váló település hiva-
talos nevében is megőrizte az egykori kert jel-
legére utaló megnevezését. A köznapi nyelv-
használatban röviden Bocskainak is em lí tik. 
A település belterületének a Négyes főút két 
oldalán fekvő részeit Nagybocskainak és Kis
bocs kainak nevezik. — Hadházy 2005: 267, 
HBmT. 1979, HhT. 1971, 1982, 1991, Hnt. 
1913, 1937, É. Kiss 1970: 434, 447, MoFnT. 
2, Tokaji 1962.
Akácfa utca 2014: Akácfa utca. — Utca a te le
pülés déli részén, a Monostordűlőben, keresz
te zi a Nefelejcs és a Virág utcákat. 1997 óta 
ne vezik így. — T36-C3.
Állomás lásd Vasútállomás
Állomás tér 2014: Állomás tér. — Tér a belte-
rü let keleti részén, a Kisbocskai területén, a 
Vas útállomás és a vasúti pálya mellett. 1993 
óta nevezik így. — T33G3G4.
Állomás út 2014: Állomás út, 1970: Kása-cse-
re dülő, 1962: Kásacseredűlő. — A belterü
let délkeleti részén, a Kisbocskai területén, a 
Deb receni úttól az Állomás térig vezető út. 
Ko rábban számozott dűlőút volt, mely 1997
ben kapta az Állomás út hivatalos nevet. Kása
cseredűlő-nek is nevezték, mert a Kásacsere 

mel lett vezet. — É. Kiss 1970: 458, Tokaji 
1962. — T33F5G4.
Arasz út 2014: Arasz út. — Kis út a belterület 
észak keleti részén, a Kisbocskai területén, a 
Pi pacs út és Diófa út végében. Nagyon rövid 
út, innen származhat az elnevezése. 1993 óta 
ne vezik így. Hivatalos név. — T33G3.
Bácsi-csőszház lásd Erdészház
Bagdi-dűlő lásd Bagdi-tanya
Bagdi-tanya 2014: Bagdi-tanya, 1972: Bagdi- 
dű lő, Szente dűlő. — Egykori tanya a belterü-
lettől kissé délre, a Monostordűlőben. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. Bagdi-dűlő-ként és 
Szente-dűlő-ként is említik. Az utóbbi elneve
zés a terület korábbi tulajdonosára utal. — 
É. Kiss 1972: 145. — T24B5.
Bálint Ferenc-tanya lásd Bálint-tanya
Bálint-tanya 1943: Bálint tn. [tanya], 1900: 
Bá lint tn. [tanya], 1884: Bálint Ferenc tn. [ta-
nya]. — Egykori tanya a település déli határá-
ban, a Monostordűlő délkeleti részén, a Timár
ta nyától kissé délre. Bálint Ferenc tanyaként 
is említik. Csak térképes forrásokból adatolha-
tó. Bizonyára tulajdonosáról kapta a nevét. — 
HhT. 1900, 1943, HKFT. — T28C3.
Báró lásd Rákóczikert
Baross Gábor út 2014: Baros Gábor út ~ Kö-
zép düllő. — Út a belterület keleti részén, a 
Kis bocskai területén, a Németh László út foly-
tatása a Debreceni úttól keletre. Korábban szá-
mozott dűlőút volt, mely 1993ban kapta a Ba-
ross Gábor út hivatalos nevet. Középdűlő-nek 
is nevezték, mert az út a belterület közepén, a 
vas útállomáshoz vezet. — T33G4.
Báthory út 2014: Bátori út. — A belterület 
észa ki részén, a Nagybocskaiban lévő út, a 
Deb receni utat és a Pillangó utat köti össze. 
1993 óta nevezik így. — T33-F3.
Bikatanya 2014: Bikatanya. — Tanya és sza-
badidőpark a település déli határában, a Mo-
nostordűlőben. Hivatalos neve Cívis Bika Ta-
nya. A debreceni Aranybika Szállóhoz tarto-
zik, innen ered az elnevezés. — T36B5.
Bocskai lásd Bocskaikert (a település hely-
névtárának elején)
Bocskaikert lásd a település helynévtárának 
elején
Bocskaikerti iskola lásd Dugó
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Bocskai-liget lásd Bocskaikert
Bocskai téesz 1991: Bocskai Tsz, 1981: Bocs-
kai Tsz, 1979: Bocskai Tsz, 1970: Bocskai Tsz. 
— Egykori termelőszövetkezeti földterületek 
és majorok a település délkeleti határában, 
Pal lagon. — HBmT. 1979, HhT. 1991, É. Kiss 
1970: 434, MoFnT. 2. — T24C5.
Bodai út 2014: Bodai út. — Út a belterület 
észak nyugati részén, a Nagybocskaiban, az 
Oláh Sándor utat és a Pillangó utat köti össze. 
Bo daszőlő irányába vezet. Korábban számo-
zott dűlőút volt, mely 1993ban kapta a Bodai 
út hivatalos nevet: az út ugyanis Bodaszőlőre 
ve zet. — T33-F3.
Boda ösvény 2014: Boda ösvény. — Bodasző
lő re vezető ösvény a belterület nyugati szélén. 
Az Oláh Sándor útból nyílik, és a Monostor 
árok mellett vezet. Csak kis része tarto-
zik Bocskaikert közigazgatási határába. — 
T24A5.
Bodasi-árok lásd Monostor-árok
Borostyán út 2014: Borostyán út. — Út a bel-
terület délkeleti részén, a Kisbocskai területén, 
az Állomás utat és a Baross Gábor utat köti 
össze. 1993 óta nevezik így. — T33G4.
Buzogány út 2014: Buzogány út. — A Rá kó
czi kert területén található kis út, a Lepke út és 
a Kerektó út között. 1993 óta nevezik így. — 
T33H2.
Cúgos kapu 1970: Cugos-kapu. — Vasúti so-
rompó a hajdúhadházi Szukacs és a Dorogiás, 
va lamint a Rákóczikert sarkánál. Nevét való-
színűleg arról kapta, hogy a kapunál mindig 
hu zat van. — É. Kiss 1970: 438. — T33H1.
Csalogány utca 2014: Csalogány utca. — Ut
ca a település déli részén, a Monostordűlőben. 
A Homok utcából nyílik, a Hóvirág utca és az 
Or gona sor között fekszik. 1997 óta nevezik 
így. — T36C4.

Csárda lásd Véndiófa csárda
Csillag út 2014: Csillag út. — Út a belterület 
ke leti részén, a Kisbocskai területén, a Dienes 
út folytatása a Debreceni úttól keletre. Ko-
rábban számozott dűlőút volt, mely 1993ban 
kap ta a Csillag út hivatalos nevet. — T33G4.
Csőszház 2014: Csőszház. — Egykori csősz-
ház a belterület nyugati részén, a Nagybocskai 
te rületén, a Bodai út és a Pillangó út keresztező
dé sénél. — T33F3.
Dália utca 2014: Dália utca. — Utca a telepü-
lés déli részén, a Monostordűlőben. A Homok 
ut cából nyílik a Fenyő és a Vadász utca között. 
1997 óta nevezik így. — T36C3.
Dávid-tanya lásd Szolnoki-tanya
Debreceni út 2014: Debreceni út. — A belte
rü leten észak–déli irányban, a Bocskaikertet 
át szelő Négyes főút két oldalán párhuzamosan 
fu tó út. 1993 óta nevezik így. — T33F3F4.
Dienes-féle-ház 2014: Dienes-féle-ház ~ Die-
nes- ház. — Dienes János Munkácsydíjas fes-
tőművész egykori lakóháza. Az épület a róla 
el nevezett Dienes úton áll, emléktábla is őrzi a 
ne vét. — T33E4.
Dienes út 2014: Dienes út. — Út a belterület 
köz ponti részén, a Nagybocskai területén, az 
Oláh Sándor, a Pillangó és a Debreceni utat 
kö ti össze. Dienes János (1884–1962), Munká
csy díjas festőművészről kapta a nevét, akinek 
egy kori lakóháza ezen az úton áll. 1993 óta ne-
vezik így. — T33E4F4.
Diófa út 2014: Diófa út. — Út a belterület 
északkeleti részén, a Kisbocskai területén, a 
Deb receni útból keletre nyílik. 1993 óta neve-
zik így. — T33-G3.
Diószegi Sámuel út 2014: Diószegi Sámuel 
út. — Út a belterület központi részén, a Nagy
bocs kai területén, a Pillangó utat és a Debrece
ni utat köti össze. 1993 óta nevezik így. — 
T33F4.
Dugó 2014: Dugó ~ Dugó iskola ~ Dugó csár-
da ~ Dugó kocsma ~ Napsugár óvoda, 2005: 
Du gó csárda, Dugó iskola, 2001: Dugó, Dugó 
kocs ma, 1972: Bocskai kerti iskola, 1970: Du-
gó, 1943: Dugó cs[árda], 1934: Dugó-csárda, 
1928: Dugó, 1906: Dugó, 1900: Dugó csárda, 
1870–1871: Dugó, 1869–1887: Dugó cs[árda], 
1861: Dugó Csapszék, 1853: Dugó, 1807: Du-Bikatanya  Fotó: Mázló Edit
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gó, 1782–1785: Dugo wh. [wirtshaus], 1782–
1784: Dugo wh. [wirtshaus], 1766: Dugó. 
— Egykor híres csapszék volt a belterület 
dé li részén, a Debreceni úton. A Dugó nevet 
több féleképpen magyarázzák. 1853ban azt 
ír ják róla, hogy a csárda völgyben, eldugott 
he lyen van. A helybeliek elmondása szerint 
vi szont a neve onnan eredhet, hogy a hábo-
rús időkben ide rejtettek el embereket, s alatta 
me nekülésre alkalmas alagút vezetett egészen 
Deb recenig. Mások szerint a csárda falában lé
vő vasdugó, vagy az ajtóra sűrűn felfűzött du
gófüggöny lehetett inkább a névadás oka. Du
gó csárda, Dugó csapszék és Dugó kocsma 
for mában is említik. A vasút megépítése után 
las san jelentőségét vesztette. A húszas évek 
ele jén még működött, nem sokkal később is-
kolává alakították, mely a Dugó iskola vagy 
Bocs kaikerti iskola nevet viselte. Ma óvoda 
mű ködik benne, amelynek Napsugár óvoda 
a hivatalos neve. — EKFT., Hadházy 2005: 
267, 268, HhT. 1853, 1870–1871a, b, 1900, 
1943, HKFT., É. Kiss 1970: 446–447, 1972: 
127, MoT. 1782–1784, Nagy 1928: 72, Oláh 
1906: 22, Révész 1853: 24, Tóth 2001: 11, 13, 
Zol tai 1934: 277. — T33F4.

Dugó csapszék lásd Dugó
Dugó csárda lásd Dugó
Dugó iskola lásd Dugó
Dugó kocsma lásd Dugó
Dugó környéki földek lásd Bocskaikert (a te-
le pülés helynévtárának elején)
Dugó-nyomás lásd Bocskaikert (a település 
hely névtárának elején)
Dugó-Pallag 2012: Dugó-Pallag, 2005: Dugó- 
Pal lag, 1970: Dugó-pallag. — Nagyobb határ-
rész a Dugótól délre, a Monostordűlő északi 

ré szén, Pallag közelében. — Hadházy 2005: 
273, É. Kiss 1970: 447. — T24B5.
Dugó út 2014: Dugó út. — A belterület dél-
nyugati részén, a Nagybocskai területén, a Ta-
vasz utcából nyíló zsákutca. Egykor az úttól 
nem messze állt a Dugó csárda, innen ered az 
el nevezés. 1993 óta nevezik így. — T33F4.
Dugovits Titusz utca 2014: Dugovics Titusz 
ut ca. — Utca a település déli részén, a Monos-
tordűlőben, az Erdő utcát és a Szolnoki utcát 
kö ti össze. 1997 óta nevezik így. — T36A5.

Erdészház 2014: Erdészház ~ Nagyerdő há-
rom erdészház, 1970: Major-csőszház, Bá-
csi-csősz ház. — Erdészház a település kele-
ti  határában, a Nagyerdőben. Az erdészek 
Nagyerdőhárom erdészház néven említik. A 
Major-csőszház és a Bácsi-csőszház megne-
vezés a ház ban egykor lakó erdészekre utal. — 
É. Kiss 1970: 448. — T24C4.
Erdő alja 2012: Erdő alja, 1970: Erdőāja, 
1870–1871: erdő alja. — Erdőrész a település 
keleti határában, a Nagyerdő szélén, a haj dú
had házi Sámsoni úttól a Mackóig terjed. Egy 
ré sze Hajdúhadházhoz tartozik. Korábban 
szán tóföldként tüntették fel, később erdősítet-
ték. — HhT. 1870–1871a, É. Kiss 1970: 448. 
— T24D4.
Erdő utca 2014: Erdő utca. — Utca a telepü-
lés déli részén, a Monostordűlőben. A Homok 
ut cából nyílik, a legdélebbi, a Fecske utcával 
pár huzamos utca. 1997 óta nevezik így. — 
T36B5.
Eszenyi 2012: Eszenyi, -be ~ Eszenyi-tanya ~ 
Esze nyi-föld ~ Eszenyi-düllő ~ Eszenyi-kert, 
1970: Eszenyi-tanya. — A település déli hatá
rá ban, a Monostordűlőben lévő tanya, földte
rü let és erdő. Tulajdonosáról kapta a nevét. 

Dugó Fotó: Hőgye Lajos

Erdészház  Fotó: Mázló Edit
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Eszenyi-tanya,Eszenyi-föld,Eszenyi-dűlő és 
Esze nyikert formában is említik. — É. Kiss 
1970: 450. — T24A5.
Eszenyi-dűlő lásd Eszenyi
Eszenyi-föld lásd Eszenyi
Eszenyi-kert lásd Eszenyi
Eszenyi-tanya lásd Eszenyi
Eszenyi utca 2014: Eszenyi utca. — Kis utca 
a település déli részén, a Monostordűlőben. A 
Szol noki utcából nyílik, és az Eszenyi nevű te-
rület mellett vezet, innen kapta a nevét. 1997 
óta nevezik így. — T36A4.
Etelköz út 2014: Etelköz út. — A belterület 
központi részén, a Kisbocskai területén, a Csil
lag útból nyíló, arra merőleges út. 1993 óta ne-
vezik így. — T33G4.
Faragó Sándor út 2014: Faragó Sándor út. 
— A Rákóczikert déli részén található kis út, 
a Nyárfa utca és a Forrás út között. 1993 óta 
ne vezik így. — T33-G3.
Farkas köz 2014: Farkas köz. — Utca a tele-
pülés déli részén, a Monostordűlőben, a Reze-
da utca és a Nyírfa utca között. Nevének elő-
tagja feltehetőleg állatnév. 1997 óta nevezik 
így. — T36C4.
Fazekas Mihály út 2014: Fazekas Miháj út. — 
A belterület délnyugati részén, a Nagybocskai 
te rületén lévő út, a Pillangó utat és a Debrece
ni utat köti össze. 1993 óta nevezik így. — 
T33F4.
Fecske utca 2014: Fecske utca. — Utca a tele-
pülés déli részén, a Monostordűlőben, a Mar-
garéta utca és az Erdő utca között. 1997 óta 
ne vezik így. — T36B5.
Fenyőerdő 2014: Fenyőerdő ~ Fenyves. — 
Fe nyőerdő a belterülettől délre, a Temető mel-
lett. Fenyvesnek is mondják. — T24B5.
Fenyő utca 2014: Fenyő utca. — Utca a tele-
pülés déli részén, a Monostordűlőben, a Dália 
és az Akácfa utca között. 1997 óta nevezik így. 
— T36-C3.
Fenyves lásd Fenyőerdő
Fenyves út 2014: Fenyves út. — Kis út a belte
rü let délkeleti részén, a Kisbocskai területén. 
A Fenyőerdőbe vezet, innen ered az elnevezés. 
2004 óta nevezik így. — T33G5.

Folyás 1970: Folyás, -ba. — A belterülettől 
dél keletre, a Mocsolyában lévő mély fekvésű 
tisz tás, amit kaszálónak használtak. Az elneve
zés onnan ered, hogy olvadáskor víz folyt ben-
ne. — É. Kiss 1970: 452. 
Forrás 2014: Forrás. — Egykori meleg vizű 
for rás a település keleti határában, a Kerektó 
te rületén. — T24C4.
Forrás út 2014: Forrás út. — A Rákóczikert 
dé li részén található, Forrás felé vezető kis út. 
— T33-G3.
Gábor-tanya lásd Gábor Ferenc tanyája 
Gábor Ferenc tanyája 2014: Gábor Ferenc 
ta nyája ~ Gábor-tanya. — Tanya a belterület-
től délre, az Ipari park és a Temető közelében. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. Gábortanya
ként is említik. 
Galamb út 2014: Galamb út. — Út a telepü-
lés déli részén, a Monostordűlőben, a Kökény 
sor és a Kukorica köz között. 1993 óta nevezik 
így. — T36B4.
Gohér út 2014: Gohér út. — A Rákóczikert 
észak keleti részén található kis út, a Sólyom 
út ból nyílik. 1993 óta nevezik így. — T33H2.
Gonda-dűlő 1970: Gonda-dűlő. — Dűlőföld a 
te lepülés déli határában, a monostori részen, a 
Kö zép dűlő keleti oldalán. Ezen a földterületen 
volt Gonda Nagy Ferenc tanyája, erről kapta a 
ne vét. — É. Kiss 1970: 454. — T24B5.
Gonda-hegy 1970: Gonda-hegy. — Egyko-
ri homokhegy a Közép dűlő keleti oldalán, a 
Gon da Nagy család földjén. A szőlő telepítése
kor elegyengették. — É. Kiss 1970: 454. — 
T24B5.

Fenyőerdő
Fotó: Mázló Edit
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Gödör 2014: Gödör. — Homokkitermelés 
után visszamaradt mélyedés a település déli 
ha tárában, a Monostordűlőtől nyugatra. — 
T28D2.
Gödör út 2014: Gödör út. — A Kisbocskai 
leg délebbi útja a belterület délkeleti részén, a 
Feny ves utat köti össze a Kisgergely úttal. — 
T33G5.
Gulyás Imre-tanya lásd Gulyás-tanya
Gulyás Pál út 2014: Gujás Pál út. — Út a 
bel terület délnyugati részén, a Nagybocskai 
te rületén, a Debreceni utat köti össze az Oláh 
Sán dor úttal. Korábban számozott dűlőút volt, 
mely 1993ban kapta a Gulyás Pál út hivatalos 
ne vet. Gulyás Pál (1899–1944) debreceni köl-
tő alkotott és élt is Bocskaikertben, emlékét a 
ró la elnevezett út és az itt álló egykori házán 
lé vő emléktábla őrzi. — T33E4F4.
Gulyás-tanya 2014: Gujás-tanya ~ Gujás Im-
re-tanya. — Tanya a település déli határában, a 
Mo nostordűlőben. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. Gulyás Imretanyaként is említik. 
Gyöngyvirág út 2014: Gyöngyvirág út. — Út a 
belterület középső részén, a Nagybocskai terü-
letén, az Oláh Sándor, a Pillangó és a Debrece
ni utat köti össze. Korábban számozott dűlőút 
volt, mely 1993ban kapta a Gyöngyvirág út 
hi vatalos nevet. — T33E4F4.
György-tanya 1943: György tn. [tanya], 
1900: György tn. [tanya], 1884: György tn. 
[ta nya]. — Egykori tanya a belterülettől délre, 
a Monostordűlő északi részén, a Molnártanyá-
tól nyugatra. Bizonyára tulajdonosáról kapta a 
ne vét. Csak térképes forrásokból adatolható. 
— HhT. 1900, 1943, HKFT. — T24B5.
Hadházy László tanyája lásd Molnár-tanya
Hadházy Miklós-féle-tanya lásd Hadházy-
tanya
Hadházy-tanya 2014: Hadházi-tanya ~ Had-
házi Miklós-féle-tanya, 1970: Hadházy Mik lós- 
féle tanya. — Egykori tanya a település ke leti 
határában, a Komlósdűlőben, a Pálosima jor 
szomszédságában. A Bocskai téesz közpon
ti majorja volt. Nevét korábbi tulajdonosáról 
kap ta. HadházyMiklós-féle-tanya-ként is em-
lítik. — É. Kiss 1970: 455. — T24C4.
Hadházi utca 2014: Hadházi utca. — Kis utca 
a Rákóczikert északi részén, az Őz utat és a 

Pa csirta utat köti össze. Hajdúhadház irányába 
tart, innen ered az elnevezés. 1997 óta nevezik 
így. — T33H1.
Határ dűlő lásd Homok utca
Határ-dűlő 1970: Határ-dűlő. — Egykori dű-
lőföld a település déli részén, a Monostordűlő-
ben, a Homok utca nyugati oldalán. — É. Kiss 
1970: 456. — T28D2D3.
Határ-hegy 1970: Határ-hegy. — Homok-
domb a település déli határában, a Monostordű
lő ben, a Határdűlő déli részén. — É. Kiss 
1970: 456. — T36B5.
Határ út lásd Homok utca
Hernyák-domb 2014: Hernyák-domb ~ Her-
nyák- hegy ~ Hernyák-tanya. — Magasabban 
fek  vő terület a település keleti határában, a 
Nagy  erdőben. Az ott lakó családról kapta a 
ne  vét. Hernyák-hegy és Hernyáktanya for-
mában is említik. — T24C4.
Hernyák-hegy lásd Hernyák-domb
Hernyák-tanya lásd Hernyák-domb
Homok utca 2014: Homok utca ~ Határ düllő 
~ Határ út, 1970: Határ-dűlő. — Hosszú utca 
a település déli részén, a Monostordűlő keleti 
szé lén, melyből több kisebb utca nyílik. Határ 
útnak és Határdűlő-nek is említik, mert ré
geb ben ez volt a határút Debrecen és Hajdú-
hadház, ma Bocskaikert között. 1997 óta neve
zik Homok utcá-nak. — É. Kiss 1970: 456. — 
T36B5C4.
Hóvirág utca 2014: Hóvirág utca. — Utca 
a település déli részén, a Monostordűlőben, a 
Nyír fa utca és a Csalogány utca között. 1997 
óta nevezik így. — T36C4.
Ibolya utca 2014: Iboja utca. — Utca a telepü
lés déli részén, a Monostordűlőben, a Tűzoltó 
köz és Rezeda utca között. 1997 óta nevezik 
így. — T36C4.
Ipari park 2014: Ipari park. — A belterülettől 
délre, a Négyes főút mellett lévő terület. Egy
kor erdő volt itt, amelyet kivágtak, de a ter-
vezett ipari park végül nem valósult meg. — 
T24B5.
Józsási Varga Béla tanyája 1970: Józsási 
Var ga Béla tanyája. — Tanya a település déli 
ha tárában, a Szordas területén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — É. Kiss 1970: 496.
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Kálmán Gábor-féle-tanya 1970: Kálmán Gá-
bor-féle tanya, Türi Balog Jóska tanyája. — 
Tanya a település délkeleti határában, Palla
gon, a Komlósdűlőben. Türi Balog Jóska 
ta nyájaként is említik. Mindkét nevét tulajdo
no sairól kapta. — É. Kiss 1970: 458.
Kálmán József-tanya lásd K. Szabó-tanya
Kása-csere 2014: Kása-csere. | Őstölgyes vót 
ott, Kása-cserének híjták, kivágták. 1991: Ká-
sa-csere, 1982: Kása csere, 1971: Kásacsere, 
1970: Kása-csere, 1870–1871: Kása csere. — 
Egy kori erdőrész a belterület keleti részén, a 
Vas útállomás mellett. Az elöregedett tölgyeket 
ki vágták, ma már csak kis része maradt erdő. A 
név adás indítékát nem ismerjük. A csere cser-
fákból, csertölgyekből álló erdőrészt jelent. 
— FKnT., HhT. 1870–1871a, b, 1971, 1982, 
1991, É. Kiss 1970: 458, ÚMTsz. — T33G4.
Kása-csere dűlő lásd Állomás út
Katlan ösvény 1970: Katlan-ösvény. — A te-
lepülés keleti határában, a Nagyerdőben ve-
zető erdei út, mely a hajdúhadházi Sámsoni út-
ból nyílik, és dél felé haladva a hajdúhadházi 
Strá zsahegyig tart. Neve feltehetőleg onnan 
szár mazik, hogy az út dombok között, mintegy 
„kat lanban” halad. Északi része Hajdúhadház 
köz igazgatási határához tartozik. — É. Kiss 
1970: 458. — T24C3C4.
Kerek-tó 2014: Kerek-tó, 1971: Kerektó, 
1970: Kerek-tó. — Egykori tó, ma mélyen fek-
vő, időszakosan mocsaras, vízállásos, hínáros, 
isza pos terület a település keleti határában, a 
Rá kóczikerttől kissé keletre, a Nagyerdőben, 
a Pacsirta út mellett. É. Kiss Sándor szerint a 
ko rábbi tavat egy forrás táplálta, s amikor ezt 
be tömték, a tó kiszáradt. Ezután lett a helyén 
szán tó, majd erdő. — HhT. 1971, É. Kiss 1970: 
460. — T24C3.
Kerektó út 2014: Kerektó út. — Út a Rá kó czi
kert középső részén. A Kerektó területére ve-
zet, innen ered az elnevezés. 1993 óta nevezik 
így. — T33G2.
Keresztdűlő lásd Pillangó út
Kisbocskai 2014: Kisbocskai, 2005: Kis-Bocs-
kai, 1991: Kis-Bocskaikert, 1970: Kis-Bocs-
kai, 1967: Kis Bocskaikert. — Bocskaikert 
belterületének keleti, kisebbik része, a Né gyes 
főút és a vasútvonal között. Ma már la kott 
terület, korábban szőlőskert volt. Ritkáb ban 

Kisbocskaikertnek is mondják. Vö. Nagy
bocs kai. — Hadházy 2005: 267, HhT. 1991, 
Hnt.1967, É. Kiss 1970: 434. — T33G3G4.
Kisbocskaikert lásd Kisbocskai
Kis-erdő 2014: Kis-erdő. — Egykori kis terü-
letű akácos és fenyves erdő a Kásacsere mel-
lett. Mára kivágták. 
Kisgergely 2014: Kisgergej, 1981: Kisgergely, 
1979: Kisgergely, 1970: Kiss Gergelydűlő. — 
La kott településrész a belterület délkeleti ré-
szén, a Kásacserétől délre, a Négyes főút és 
a vasútvonal között. Korábban szőlőskert volt, 
ahol csupán néhány szegényebb család élt. 
É. Kiss Sándor szerint a nevét a kissé különc, 
min denki által ismert Kiss Gergelyről kapta, 
akinek a tanyája a Kásacserénél volt (vö. Kiss 
Gergelyféletanya), a dűlő északi részén. Kis
gergely-dűlő-ként is említik. — HBmT. 1979, 
É. Kiss 1970: 460, MoFnT. 2. — T33G4G5.
Kisgergely-kert lásd Poroszlay-kert
Kisgergely út 2014: Kisgergej út. — Út a Né-
gyes főút és a vasúti pálya között, a Kisgergely 
te rületén. Az Állomás útból nyílik, arra majd-
nem merőleges. Régen szegénysor volt. 1993 
óta nevezik így. — T33G5.
Kiskert utca 2014: Kiskert utca. — Utca a te-
lepülés déli részén, a Monostordűlőben, a Va-
dász utca és a Vadkacsa köz között. 1997 óta 
ne vezik így. — T36C4.
Kis Péter-hegy 1970: Kis Péter-hegy. — Ho-
mokdomb a település délkeleti határában, Pal-
lagon, a Komlósdűlőben. Nevének előtagja 
bi zonyára személynév, de a névadás hátte-
rét nem ismerjük. — É. Kiss 1970: 461. — 
T24C5.
Kisgergely-dűlő lásd Kisgergely
Kiss Gergely-féle-tanya 1970: Kiss Gergely-
fé le tanya, 1943: Kis tn. [tanya], 1900: Kis tn. 
[ta nya], 1884: Kiss tn. [tanya]. — Egykori ta-
nya a belterület délkeleti részén, a Kásacseré-
nél, a Kisgergely északi részén. É. Kiss Sándor 
sze rint a nevét a kissé különc, mindenki által 
is mert Kiss Gergelyről kapta. Kisstanyaként 
is említik. — HhT. 1900, 1943, HKFT., É. Kiss 
1970: 460. — T33G4.
Kiss-tanya lásd Kiss Gergely-féle-tanya 
Komlós lásd Komlós-dűlő
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Komlós-dűlő 2014: Komlós-düllő, 1970: 
Kom  lós, 1962: Komlós dűlő. — Dűlőföld és 
dű lőút a település délkeleti határában, a pallagi 
ré szen, a Süvöltőstanya és a Mészároshegy 
kö zött. Csak egy része tartozik Bocskaikert-
hez, átnyúlik Hajdúhadház határába is (továb-
bi adatait lásd ott). Az út a dűlőföldön vezet 
ke resztül, és a bocskaikerti vasútkaputól déli 
irány ba tart a Süvöltőstanyáig. Az elnevezés 
on nan ered, hogy komlót termesztettek a terü-
leten. Komlósként is említik. — É. Kiss 1970: 
462, Tokaji 1962. — T24C5.
Komlós-hegy 1970: Komlós-hegy, 1835: 
Kom lóshegy, 1807: Komlós Hegy. — Határjel
ző homokdomb a település délkeleti határá-
ban, Pallagon, a Komlósdűlőben. — É. Kiss 
1970: 462, Zoltai 1938: 31. — T24C5.
Komlós-lapos 1970: Komlós-lapos, 1841: 
Kom lós lapossa. — Mély fekvésű, termékeny, 
bar na homokos terület a település délkeleti ha
tá rában, a Komlóshegytől keletre. Bocskai-
kert, Hajdúhadház és Debrecen közigazgatási 
ha tárába is átnyúlik. 1841ben azt írják róla, 
hogy kendert termesztettek a területen. Nevé
nek előtagja a komló növénynév -s képzős 
alak ja. — É. Kiss 1970: 462. — T29E2.
Kondoros 2014: Kondoros, 1991: Kondoros, 
1981: Kondoros, 1979: Kondoros. — A Vasút
ál lomás közelében eredő kisebb vízfolyás, 
mely dél felé folyva a debreceni határba tart. 
Egye sek a régi kondor ’hód’ jelentésű szóból 
ma gyarázzák, eszerint olyan vizet jelölt, ahol 
hó dok éltek. Valószínűbb azonban, hogy a 
’gön dör, kunkorodó’ jelentésű kondor tájszó-
val hozható összefüggésbe, s így kanyargósan 
fo lyó víz neve lehetett. — FNESz., HBmT. 
1979, HhT. 1991, MoFnT. 2, TESz. — T24
C4C5.
Kökény sor 2014: Kökény sor. — Utca a tele
pü lés déli részén, a Monostordűlőben, az Or-
gona sor és a Galamb út között. 1997 óta neve-
zik így. — T36B4.
Közép dűlő 1. 2012: Közép düllő, 1970: Kö-
zép dülő. — Dűlőút a település déli határában, 
a Monostordűlőben. Az 1970es forrás szerint 
„a Debreceni kövesútból délnyugatra ágazik 
ki, és tart a Széltanyáig, majd ott elvész”. Az 
el nevezés onnan származik, hogy a Monostor 
három dűlőútja közül ez volt a középső. Dé

li, lakott részének Szolnoki utca a neve. — 
É. Kiss 1970: 464. — T24B5.
Közép dűlő 2. lásd Baross Gábor út
Kukorica köz 2014: Kukorica köz. — Utca 
a település déli részén, a Monostordűlőben, a 
Ga lamb út és a Szép utca között. 1997 óta ne-
vezik így. — T36B4.
Kulacs út 2014: Kulacs út. — Kis út a Rá kó
czi kert északi részén, a Sólyom út és a Lepke 
út között. 1993 óta nevezik így. — T33H2.
Lajos-dűlő lásd Sándor Lajos-dűlő
Lengyel-tanya 2014: Lengyel-tanya. — Egy-
kori tanya a település délkeleti határában, a 
vas úti pálya keleti oldalán, a Szerelemdomb 
kö zelében. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T24C5.
Lepke út 2014: Lepke út. — A Rákóczikertben 
ta lálható derékszögű út, amely a Pacsirta útból 
és a Kerektó útból nyílik. 1993 óta nevezik így. 
— T33G2.
Mackó 2014: Mackó ~ Mackós-erdő, 1971: 
Mac kó, 1970: Mackó, -ba, 1882: Mackó. — 
Er dő a település keleti határában, a Nagyer-
dőben, a Rákóczikerttől keletre. Kis része Haj
dú hadház közigazgatási határához tartozik. 
Ne vének eredete bizonytalan. A helybeliek 
sze rint a megnevezés onnan származik, hogy 
med ve nagyságú hatalmas, öreg tölgyekből 
állt. Mackós-erdő-nek is nevezik. — HhT. 
1971, É. Kiss 1970: 466. — T24CD3.
Mackós-erdő lásd Mackó
Major-csőszház lásd Erdészház
Margaréta utca 2014: Margaréta utca. — Ut
ca a település déli részén, a Monostordűlőben, 
a Viola utca és a Fecske utca között. 1997 óta 
ne vezik így. — T36B5.
Matics-domb 2014: Matics-domb. — Kisebb 
ki emelkedés a belterület nyugati részén, a 
Nagy bocskai területén, a Dienes út és a Pillan-
gó út találkozásánál. A Matics család háza állt 
raj ta (vö. Maticsféleház), erről kapta a nevét. 
— T24B4.
Matics-féle-ház 2014: Matics-féle-ház. — 
Egy kori lakóház a belterület nyugati részén, a 
Ma ticsdombon. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T33F4.
Mészáros-hegy 2012: M½száros-hegy. — Ki-
sebb kiemelkedés a település délkeleti határá-
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ban, a Komlósdűlőben. A névadás indítékát 
nem ismerjük. — T24C5.
Mocsolya 2014: Mocsoja, 1991: Mocsolya, 
1971: Mocsolya, 1970: Mocsolya, 1928: Mo-
cso lya, 1797: Motsoja, 1738: Mocsoja, 1731: 
Mo csolya. — Erdőrész a település keleti hatá-
rában, a Nagyerdő déli, Pallag felőli részén. 
Mély fekvése miatt gyakran vízállás alakul ki 
raj ta, innen ered az elnevezés. — HhT. 1971, 
1991, É. Kiss 1970: 468, Nagy 1928: 107. — 
T24C4.
Mocsolya dűlő 1970: Mocsolya dűlő. — Dűlő
út a település keleti határában, a Mocsolya és a 
Kom lósdűlő között, mely a vasúttól a Hajdú-
hadház közigazgatási határába tartozó Álútig 
ve zet. A hajdúhadházi szakaszát ugyanígy ne-
vezik. — É. Kiss 1970: 468. — T24C4.
Molnár-tanya 1970: Molnár tanya, Hadházy 
Lász ló tanyája, 1943: Molnár tn. [tanya], 
1905: Molnár tanya, 1900: Molnár tn. [tanya], 
1869–1887: Molnár tn. [tanya]. — Egykori ta-
nya a település délkeleti határában, Pallagon, a 
vas úti pálya mellett. Újabban HadházyLászló
ta nyájaként is említik. Mindkét nevét tulajdo-
nosairól kapta. — HhT. 1900, 1943, HKFT., 
É. Kiss 1970: 455, Kogutowicz 1905: 22. — 
T24C5.
Monostor 2014: Monostor, 2005: Monos-
tor, 1982: Monostor puszta, 1970: Monostori 
pusz ta, Monostor, -on, 1884: Monostor, 1873: 
Mo nostor puszta, 1870–1871: Monostor pusz-
ta, Monostor, 1863–1864: Monostor Puszta, 
1858: P[uszta] Monostor, 1507: Monosthor, 
1492: Monostor, poss., 1488: Monostor, 1487: 
Mo nostor, poss., 1484: Monostor, poss., 1466: 
Mo nosthor, poss., 1460: Monostor, 1453: Mo-
nostor, poss., 1452: Monostor, poss., 1447: Mo-
nostor, poss., 1417: Monostor, 1414: Monos-
tor, 1375: Zaladmonustura, 1350: Monustor, 
1347: Monustur, poss., 1337: Zolathmonostor, 
1336: Munustor, 1332–7/Pp.Reg.: Monos-
tor, v., 1329>1376: Zoladmonustra, poss., 
1325: Zolathmunustura, poss., 1315: Zo lath-
mu  nustura, poss., 1308 k.: Monustur, poss. 
— Bocskaikert délre kinyúló határrésze, amit 
északról a belterület, keletről a Négyes főút, 
dél ről a debreceni Pallag, nyugatról pedig a 
Mo nostorierdő határol. A 14–15. században a 
for rások Bihar vármegyébe tartozó települést 
em lítenek a területen, mely a török támadások 

ide jén pusztulhatott el. A faluban a Gutkeled 
nem Apaj ágának monostora állott, a település 
er ről kapta a nevét. Ugyanilyen néven a közép-
kori Magyarországon jó néhány helységet talá-
lunk. Talán az ezektől való elkülönítést is szol-
gálta a Szólátmonostor(a) megnevezés: ennek 
elő tagja a régiségben gyakori Szólát személy-
név (lásd pl. 1216/1550: Zoulat), amely talán 
a monostor építtetőjére utal. A későbbiekben 
elő forduló Monostor(i)puszta megnevezés a 
település elpusztásodását jelzi. — AOkl. 4: 69, 
9: 66, 67, 77, ÁSz., FNESz., Gy. 1: 645, Had
há zy 2005: 273, HhT. 1870–1871a, b, 1982, 
HKFT., Hnt. 1873, Jakó 1940: 304, KMHsz., 
É. Kiss 1970: 469, MKFT., MoT. 1858, Rácz 
A. 2007: 192, 270–271, SzabOkl. 2: 66, 75, 
130–131, 183, 192, 216, Z. 6: 312; 460, 9: 161, 
332, 353, 10: 384, 11: 394, Zs. 4: 533, 6: 562. 
— T24B5.
Monostor-árok 2014: Monostor-árok ~ Bo da -
si-árok, 1970: Monostor-árok, Bodasi árok. — 
Határárok Hajdúhadház, Bocskaikert és Boda-
szőlő (más néven Boda) határán, a haj dú had
há zi Csereerdő és a Monostorerdő kö zött. Egy 
ré szén ma a Négyes főút elkerü lő szakasza fut. 
A Bodasiárok elnevezés arra utal, hogy az 
árok a hadházi Csereerdőt Bodától választja 
el. — É. Kiss 1970: 434. — T24A5.
Monostordűlő 2014: Monostordüllő ~ Mo-
no s toridüllő, 2005: Monostordűlő, 1991: 
Mo nostori-dűlő, 1981: Monostordűlő, 1979: 
Mo nostori Pallagdűlő, 1970: Monostor-dűlő, 
1967: Monostori Pallagdűlő, 1962: Monosto ri 
dű lő. — Külterületi lakott településrész kertsé-
gekkel Bocskaikert déli határában. Korábban 
dű lőföld volt a Monostor dűlő keleti oldalán. 
Monostoridűlő-nek is mondják, korábban pe
dig Monostori-Pallag-dűlő-ként is szerepelt. 
A mellette vezető, vele azonos nevű úton ke
resztül jártak Bocskaikertből Józsára. — Had
há zy 2005: 273, HBmT. 1979, HhT. 1991, 
Hnt. 1967, É. Kiss 1970: 469, MoFnT. 2, To-
kaji 1962. — T36B5C3.
Monostor dűlő 2014: Monostor düllő, 1970: 
Mo nostor dűlő. — Dűlőút a település déli hatá
rá ban, a Monostordűlő nyugati szélén. Ezen az 
úton lehet Bocskaikertből Józsára eljutni. — 
É. Kiss 1970: 469. — T28C2C3.
Monostori-erdő 2014: Monostori-erdő, 2001: 
Monostori erdő, 1979: Monostorerdő, 1962: 
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Monostori erdő, 1943: Monostori erdő, 1900: 
Monostori erdő, 1884: Monostor erdő, 1863–
1864: Monostor Erdő. — Erdő a település 
délnyugati határszélén, a Monostordűlőtől 
nyu  gatra. Az erdő nagy része Debrecenhez 
tar tozik, csak egy kis része nyúlik át Bocskai
kert határába. Monostor-erdő formában is 
em lítik. — HBmT. 1979, HhT. 1900, 1943, 
HKFT., MKFT., Tokaji 1962, Tóth 2001: 9. 
— T24A5.
Monostori-Pallag-dűlő lásd Monostordűlő
Monostor(i)puszta lásd Monostor
Monostori út 2014: Monostori út ~ Monostor 
út. — A Nagybocskai legdélebbi útja, a belte-
rület délnyugati részén, a Debreceni út és az 
Oláh Sándor út között. Monostor út formában 
is említik. Hivatalos név. 1993 óta nevezik így. 
— T33E5F5.
M7-es út 2014: M hetes út. — A település ke-
leti határában, a belterülettől a Pálosimajorig 
ve zető út. — T24C4C5.
Nagybocskai 2014: Nagybocskai, 2012: Nagy-
Bocs  kai, 2005: Nagy-Bocskai, 1970: Nagy-
Bocs  kai, 1967: Nagy Bocskaikert. — Bocskai-
kert belterületének nyugati, nagyobbik része, a 
Né gyes főút és a hajdúhadházi Csereerdő kö-
zött. Ma már lakott terület, korábban virágzó 
sző lőskert, közlegelő volt. Nagybocskaikert
nek is említik. Vö. Kisbocskai. — Hadházy 
2005: 267, 2012: 17, Hnt. 1967, É. Kiss 1970: 
434. — T33F3F4.
Nagybocskaikert lásd Nagybocskai
Nagy-erdő 2014: Nagy-erdő. — Nagy te rü le tű 
erdő a település északkeleti határában, mely
nek nagyobb része Hajdúhadházhoz tar tozik. 
Fa állománya főleg akác és tölgy. További ada
ta it lásd Hajdúhadház település alatt a Nagy
er dő szócikkében. — T24C4D2.
Nagyerdő három erdészház lásd Erdészház
Napsugár óvoda lásd Dugó
Nefelejcs utca 2014: Nefelejcs utca. — Utca 
a település déli részén, a Monostordűlőben, a 
Vi rág utca és az Akácfa utca között. 1997 óta 
ne vezik így. — T36-C3.
Négyes főút 2014: Négyes főút. — Debrecen 
fe lől érkező, a belterületet átszelő főút, amely 
el választja a Kisbocskai és a Nagybocskai te-
lepülésrészeket. — T24B3B5, T33F1F5.

Németh László út 2014: Német László út. — 
Út a belterület központi részén, a Nagybocskai 
te rületén, az Oláh Sándor, a Pillangó és a Deb-
receni utat köti össze. 1993 óta nevezik így. 
Né meth László (1901–1975) író 1942 és 1946 
kö zött élt Bocskaikertben, emlékét a róla elne
ve zett út és az itt álló egykori háza őrzi. — 
T33E4F4.
Nyárfa utca 2014: Nyárfa utca. — Kis utca a 
Rá kóczikert déli részén, a Pacsirta út és a Fara
gó Sándor út között. 1997 óta nevezik így. — 
T33-G3.
Nyírfa utca 2014: Nyírfa utca. — Utca a tele-
pülés déli részén, a Monostordűlőben, a Farkas 
köz és Hóvirág utca között. 1997 óta nevezik 
így. — T36C4.
Oláh Sándor út 2014: Olá Sándor út. — Út 
a belterület nyugati szélén, a Nagybocskai te
rü letén, a Monostor utcából nyílik. Ezt tartják 
Bocs kaikert első útjának. 1993 óta nevezik így. 
Egyik jeles lakójáról, Oláh Sándorról kapta a 
ne vét, aki a település villamosításának kezde-
ményezője volt. — T33E4.
Orgona sor 2014: Orgona sor. — Utca a tele-
pülés déli részén, a Monostordűlőben, a Csalo
gány utca és a Kökény sor között. 1997 óta ne
ve zik így. — T36B4.
Őz út 2014: Őz út. — Kis út a Rákóczikert 
észa ki részén, a Hadházi utcából nyílik. 1993 
óta nevezik így. — T33H2.
Pacsirta út 2014: Pacsirta út. — A Rákóczikert 
ke leti szélén végighúzódó út. 1993 óta nevezik 
így. — T33H1G3.
Pallag 2014: Pallag. — A település dél ke
le ti határrésze, melynek nagyobb területe 
Haj dúhadházhoz és Debrecenhez, kisebb te
rülete Bocskaikerthez tartozik. A Pallag név 
magyarázatát és további adatait lásd Haj dú
had ház település alatt a Pallag szócikkében. 
— T24C5.
Pálosi István-féle-tanya lásd Pálosi-major
Pálosi-major 2014: Pálosi-major ~ Pálosi-ta-
nya ~ Tehenészet ~ Szarvasmarhatelep. | A té-
esz tül jobra vót a tanya, a Tehenészettül nem 
messze. A Tehenészethez tartozott. 1970: Pálo-
si István-féle tanya. — Szarvasmarhatelep a 
bel területtől délkeletre, a vasútvonal keleti ol
da lán, a Hadházytanya mellett. Korábban a 
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Bocs kai termelőszövetkezet majorja és tanyá-
ja, még régebben Pálosi István tanyája volt. — 
FKnT., Hadházy 2005: 270, É. Kiss 1970: 475. 
— T24C5.

Pálosi-tanya lásd Pálosi-major
Pillangó út 2014: Pillangó út ~ Kereszt düllő. 
— Észak–déli irányban hosszan elnyúló út a 
bel terület nyugati részén, a Nagybocskai terü-
letén, párhuzamos az Oláh Sándor úttal. A kez-
detben sorszámozott dűlőutakat merőlegesen 
ke resztezte, erről kapta a Keresztdűlő nevet. A 
Pil langó út hivatalos név, 1993 óta nevezik így 
az utcát. — T33F3F5.
Pipacs út 2014: Pipacs út. — A belterület 
északkeleti részének, a Kisbocskainak a leg
észa kibb útja. 1993 óta nevezik így. — T33G3.

Polgármesteri hivatal 2014: Polgármesteri 
hi vatal ~ Poroszlai-kastéj ~ Poroszlai iskola, 
2005: Poroszlay kúria, Poroszlay nyaralóház. 
— A Poroszlay család kastélya volt, akik a 19. 
szá zad végén Bocskaikert első „foglalói” közé 
tar toztak. Poroszlaykastély, Poroszlaykúria, 
Poroszlay-nyaralóház néven említik, később 
pe dig Poroszlai iskolának is nevezik, mert az 
épületet 1946ban iskola céljára átalakították, 

mely a családnak emléket állító Poroszlay ut
cán áll, a Kisbocskai keleti részén. 1997 óta a 
polgármesteri hivatalnak ad otthont. — Had
há zy 2005: 268. — T33G3.
Poroszlay-birtok lásd Poroszlay-kert
Poroszlay iskola lásd Polgármesteri hivatal
Poroszlay-kastély lásd Polgármesteri hivatal
Poroszlay-kúria lásd Polgármesteri hivatal
Poroszlay-kert 2014: Poroszlai-kert ~ Po-
rosz  lai-birtok ~ Poroszlai-tag, 2012: Po rosz-
lay- szőlő, Kisgergely-kert. — A település kele-
ti határában, a Kisgergely közelében, a vasúti 
pá lyával párhuzamosan fekvő, 7 hektár szőlős 
te rület, néhol egyegy hétvégi házzal. Elhe-
lyezkedésére utalva Kisgergelykertnek is ne-
vezik. 1946ig a Poroszlay család birtoka volt, 
er re utal a Poroszlay-kert mellett a Poroszlay
birtok,Poroszlay-tag,Poroszlay-szőlő megne-
vezés is. — Hadházy 2012: 16.
Poroszlay-nyaralóház lásd Polgármesteri 
hi vatal
Poroszlay-szőlő lásd Poroszlay-kert
Poroszlay-tag lásd Poroszlay-kert
Poroszlay út 2014: Poroszlai út. — Út a belte-
rü let keleti részén, a Kisbocskai területén, a Ba-
ross Gábor út és a Váci Mihály út között. Nevét 
a település első lakói közé tartozó Poroszlay 
csa lád tiszteletére kapta. 1998 óta nevezik így. 
Vö. még Poroszlaykert, Poroszlaykastély. — 
T33G4.
Rákóczi lásd Rákóczikert 
Rákóczikert 2014: Rákócikert ~ Zártkert, 
2012: Rákóczikert, Báró, 2001: Rákóczikert, 
1991: Rákóczikert, 1982: Rákóczi kert, 1981: 
Rá kóczikert, 1979: Rákóczikert, 1970: Rákó-
czi kert, Rákóczi, -ba, 1967: Rákóczikert. — 
Kül területi lakott hely a település északkeleti 
ré szén, a vasúti pálya és a Nagyerdő között. 
Egy kor szőlőskert volt, de zártkert jellege 
1970 től megszűnt, amikor megkezdődött a 
te rület hétvégi házakkal való beépítése, majd 
ké sőbb a közművesítése is. 1993ban Bocskai
kert közigazgatási területéhez csatolták. A 
Zárt kert elnevezés a terület korábbi jellegére 
utal. Az egykori szőlőskertet Báró-nak is ne-
vezték, mert a kert tulajdonosa, Molnár József 
jó módú gazdaember volt, akit a helybeliek 
bá rónak is hívtak. A Rákóczikert elnevezés a 
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Rá kóczi családnak állít emléket, akik a 17–18. 
szá zadban a környező területekre hajdúkat 
te lepítettek. Rákóczi formában is említik. — 
Had házy 2012: 16, HBmT. 1979, HhT. 1982, 
1991, Hnt. 1967, É. Kiss 1970: 480, MoFnT. 2, 
Tóth 2001: 20. — T33H2H3.
Rezeda utca 2014: Rezeda utca. — Utca a 
te lepülés déli részén, a Monostordűlőben, az 
Ibo lya utca és a Farkas köz között. 1997 óta 
ne vezik így. — T36C4.
Rigó út 2014: Rigó út. — Kis út a Rákóczikert 
észa ki részén, a Sólyom út és az Őz út között. 
1993 óta nevezik így. — T33H2.
Rózsa sor 2014: Rózsa sor. — Utca a település 
dé li részén, a Monostordűlőben, a Szép utca és 
a Viola utca között. 1997 óta nevezik így. — 
T36B5.
Sándor-dűlő lásd Sándor Lajos-dűlő
Sándor Lajos-dűlő 1991: Lajos-dűlő, 1981: 
Sán dor Lajos dűlő, 1979: Sándor Lajos dűlő, 
1970: Sándor Lajos-dülő, 1967: Sándor Lajos 
dű lő, 1962: Sándor dűlő. — Dűlőföld a telepü
lés délkeleti határában, Pallagon. Déli része 
Haj dúhadház közigazgatási határához tartozik. 
Sándor-dűlő és Lajos-dűlő néven is említik. 
Ne vét a dűlőföldön lévő tanya tulajdonosáról 
kap ta. — HBmT. 1979, HhT. 1991, Hnt. 1967, 
É. Kiss 1970: 481, MoFnT. 2, Tokaji 1962. — 
T24C5.
Simon-dűlő 2012: Simon-düllő, 1970: Simon-
dű lő, 1962: Simon dűlő. — Dűlőföld a telepü-
lés déli határában, a Monostordűlőben, a Kö-
zép dűlőtől keletre. Az elnevezés onnan ered, 
hogy ezen a földön volt Nagyorrú Simon Mik-
lós tanyája. — É. Kiss 1970: 482, Tokaji 1962. 
Sólyom út 2014: Sójom út. — Kis út a Rá kó
czi kert északi részén, a Rigó út és a Pacsirta út 
kö zött. 1993 óta nevezik így. — T33H2.
Süvöltős lásd Süvöltős-tanya
Süvöltős-dűlő lásd Süvöltős-tanya
Süvöltős János-féle-tanya lásd Süvöltős-tanya
Süvöltős-tanya 2014: Süv¬tős-tanya ~ Sü-
v¬  tős, -be, 1970: Süvőütős János-féle tanya, 
1962: Süvöltős dűlő. — Tanya, egykor a Bocs-
kai téesz majorja és a hozzá tartozó földterület 
a település keleti határában, a Komlósdűlő-
ben. SüvöltősJános-féle-tanya,Süvöltős-dűlő 
és Süvöltősformában is említik. Tulajdono sá

ról kapta a nevét. — É. Kiss 1970: 483, Toka ji 
1962. — T24C5.
Szabad Gábor tanyája 1970: Szabad Gábor 
ta nyája. — Tanya a település délkeleti határá-
ban, a Komlósdűlőben. Tulajdonosáról kapta 
a nevét. — É. Kiss 1970: 483. — T24C5.
K. Szabó-tanya 2014: Ká Szabó-tanya ~ Kál-
mán József-tanya. | A mostani Tekefőd terüle-
ti re esik. — A belterülettől északra fekvő föld-
terület. Nyugatról a Debreceni út, dél felől a 
Kis bocskai, keletről pedig a Rákóczikert ha-
tárolja. Kálmán József tanyának is mond-
ják. Mindkét nevét tulajdonosairól kapta. — 
T24B3.
Szarvasmarhatelep lásd Pálosi-major
Szélső-dűlő 2014: Szélső-düllő. — A legszél-
ső földterület a település északi határában, 
a Nagybocskaitól északra, a Debreceni úttól 
nyu gatra. — T33F3.
Szél-tanya 1970: Szél-tanya. — Tanya a tele-
pü lés déli határában, a Szordas területén. 
Fel tehetőleg tulajdonosáról kapta a nevét. — 
É. Kiss 1970: 490. 
Szente-dűlő lásd Bagdi-tanya
Szentpál 1492: Zenthpal, praed. — A mindösz-
sze egyetlen oklevélben említett egykori pré di
um Monostor birtok határain belül feküdt. Ne-
vét feltehetőleg templomának védőszentjéről 
kap ta, ahogyan a Kárpátmedencében sokfelé 
elő forduló további Szentpál településnevek 
nagy része is. Mező András szentnévi telepü
lés neveket feldolgozó munkájában, amely 
egyéb ként 31 Szentpál nevet viselő (köztük 
szá mos elpusztult) települést említ a középko-
ri Magyarország egész területéről, ez a birtok 
nem szerepel. A 15. század végi egyetlen emlí
té sét követően bizonyára hamar elpusztulha-
tott. — SzabOkl. 2: 192, Mező 1996: 179–180. 
Szép utca 2014: Sz½p utca. — Utca a telepü-
lés déli részén, a Monostordűlőben, a Kukori-
ca köz és a Rózsa sor között. 1997 óta nevezik 
így. — T36B4.
Szerelem-domb 2014: Szerelem-domb. — Ki-
sebb kiemelkedés a település keleti határában, 
a Debreceni út és a vasúti pálya között. A Fe-
nyőerdőn át vezető erdei úton közelíthető meg. 
A helybeliek szerint a fiatal szerelmesek szíve-
sen jártak ide. — T24B5.
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Szólátmonostor(a) lásd Monostor
Szolnoki-féle-föld lásd Szolnoki-tanya
Szolnoki-tanya 1972: Szolnoki-féle föld, 
1970: Dávid-tanya, 1970: Szóunoki-tanya. — 
Ta nya a település déli határában, a Szordas 
te rületén. Szolnokiféleföldként és Dávid
ta nyaként is említik. Mindegyik nevét tulaj-
donosáról kapta. — É. Kiss 1970: 443, 490, 
1972: 145. — T28C3.
Szolnoki utca 2014: Szolnoki utca. — Utca a 
te lepülés déli határában, a Monostordűlőben. 
A Közép dűlő déli, lakott részének hivatalos 
ne ve, amely arra utal, hogy az út a Szolnoki 
ta nya felé vezet. 1997 óta nevezik így. — 
T36A5.
Szordas 1. 2012: Szordas, 2005: Szordas, 
1970: Szordas, -ba, 1741: Szurdoson. — Mo-
nostor déli része. A helybeliek emlékezete sze
rint egykor itt település lehetett. Egyes elkép-
ze lések szerint a név a szurdok közszóval van 
kap csolatban, más felvetés a szurtos mellék-
névvel hozza összefüggésbe. Egyik magyará-
zat sem meggyőző. — H. Fekete 1959: 108, 
Had házy 2005: 273, É. Kiss 1970: 490, Lévai 
2003: 128–131. — T28C3.
Szordas 2. 1962: Szordas. — Egykori kocsma 
a település déli határában, a Szordas területén. 
— Tokaji 1962: 10. 
Szőlőskertek 2012: Szöllőskertek. — A telepü
lés déli határában, a Monostordűlő nyugati 
szé lén lévő szőlőskertek. — T28C2.
Takács-dűlő 2012: Takács-düllő ~ Takács-ta-
nya. — Egykori földterület a település déli ha
tárában, a Monostordűlőben, az Eszenyi köze-
lében. Takácstanyának is említik. Tulajdono
sá ról kapta a nevét. 
Takács-tanya lásd Takács-dűlő
Tanító út 2014: Tanító út. — A belterület kele
ti részén, a Kisbocskai területén, a Csillag út-
ból nyíló rövid zsákutca. 1993 óta nevezik így. 
— T33G4.
Tanyák útja 2014: Tanyák útja. — Hajdúhad-
házi széles dűlőút, amely áthalad Bocskaikert 
észak keleti határán is. További adatait és a név 
ma gyarázatát lásd Hajdúhadház helynevei kö-
zött. — T24D3.
Tarha-gaz 1970: Tarha gaza, Tarhagaz. — Er-
dőrész a Nagyerdőben, a belterülettől kelet re, 

a Rákóczikert, a vasúti pálya, Pallag és a Mo
csolya között. A névadás indítékát nem ismer
jük, de a névben a gaz utótag a ’cserjés, bokros 
er dő’ jelentésű földrajzi köznév, amely gyakran 
meg jelenik erdőnevek utótagjaként. — FKnT., 
É. Kiss 1970: 491, 1988: 59. — T24C4.
Tavasz utca 2014: Tavasz utca. — Kis utca a 
belterület délnyugati részén, a Nagybocskai te
rü letén, a Gulyás Pál út és a Monostori út kö-
zött. 1997 óta nevezik így. — T33F4.
Tehenészet lásd Pálosi-major
Teleki út 2014: Teleki út. — A Nagybocskai 
szél ső útja, a belterület északi részén, a Pillan
gó utat és a Debreceni utat köti össze. Koráb-
ban számozott dűlőút volt, mely 1993ban kap
ta a Teleki út hivatalos nevet. A Hajdúhadház
hoz tartozó DorogiásTelekföld mellett vezet, 
bi zonyára erről nevezték el. — T33F3.
Temető 2014: Temető. — Köztemető a belterü
let től délre, a Négyes főút és az Ipari park mel-
lett. — T24B5.
Templom 2014: Templom. — Templom a Ba-
ross Gábor úton. 1997ben épült, azóta szolgál
ja ökumenikus templomként a bocskaikerti ró-
mai katolikus, görög katolikus és református 
hí veket. — T33G4.

Templom  Fotó: Mázló Edit



394

Bocskaikert

Templom-hegy 1970: Templomhegy. — Ki-
sebb homokdomb a település déli határában, 
a Szordas területén, a Szolnokitanyától délre. 
A területen egykor emberi csontokat találtak, 
mely arra utal, hogy korábban temető lehetett 
itt. — É. Kiss 1970: 493. — T28C3.
Timár-tanya 1943: Timár tn. [tanya], 1900: 
Ti már tn. [tanya], 1884: Timás Imre tn. [ta-
nya]. — Egykori tanya a település déli határá-
ban, a Monostordűlő délkeleti részén, a Bálint
ta nyától kissé északra. Bizonyára tulajdonosá-
ról kapta a nevét. Csak térképes forrásokból 
ada tolható. — HhT. 1900, 1943, HKFT. — 
T28C3.
Timás Imre-tanya lásd Timár-tanya
Tormás-tanya 2014: Tormás-tanya. — Egy-
kori tanya a Monostordűlő nyugati részén. — 
T24A5.
Tölgyfa út 2014: Tölgyfa út. — A belterület 
ke leti részén, a Kisbocskai területén, a Baross 
Gá bor útból nyíló rövid zsákutca. 1993 óta ne-
vezik így. — T33G4.
Türi Balog Jóska tanyája lásd Kálmán Gá-
bor- féle-tanya
Tűzoltó köz 2014: Tűzoltó köz. — Utca a tele
pü lés déli részén, a Monostordűlőben, a Vad-
kacsa köz és az Ibolya utca között. 1997 óta 
ne vezik így. — T36C4.
Új iskola 2014: Új iskola. — 1997ben átadott 
új iskolaépület a Baross Gábor úton. Hivata-
los neve Bocskaikerti Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. — 
T33G4.
Váci Mihály út 2014: Váci Miháj út. — Út a 
belterület északkeleti részén, a Kisbocskai te
rületén, a Debreceni útból nyílik. 1993 óta ne
ve zik így. — T33-G3.

Vadász utca 2014: Vadász utca. — Utca a tele
pü lés déli részén, a Monostordűlőben, a Dália 
és a Kiskert utca között. 1997 óta nevezik így. 
— T36-C3.
Vadkacsa köz 2014: Vadkacsa köz. — Utca 
a település déli részén, a Monostordűlőben, a 
Kis kert utca és a Tűzoltó köz között. 1997 óta 
ne vezik így. — T36C4.
Varga-tanya 2012: Varga-tanya. — Egykori 
ta nya a település déli határában, a Monostordű
lő ben. Az 1960as évekig megvolt. Tulajdono-
sáról kapta a nevét. 
Vasútállomás 2014: Vasutállomás ~ Állomás, 
1991: Bocskaikert vá. [vasútállomás], 1979: 
Bocskaikert v[asúti] m[egállóhely], 1971: 
Bocskaikert vá. [vasútállomás], 1943: Bocs-
kay kert vá. [vasútállomás]. — Vasúti megálló-
hely a település keleti szélén, az Állomás téren, 
a Baross Gábor út keleti végében. — HBmT. 
1979, HhT. 1943, 1971, 1991. — T33G4.

Véndiófa csárda 2014: Véndiófa csárda ~ 
Csár da, 2005: Véndiófa csárda, 1971: Véndió-
fa étterem. — Étterem, magyaros hangu la tú 
csárda a település központi részén, a Nagy
bocs kai területén, a Debreceni úton. Nevét a 
csárda udvarán álló öreg diófáról kapta. Csár
dá nak is mondják. — Hadházy 2005: 268, 
HhT. 1971. — T33F4.
Véndiófa étterem lásd Véndiófa csárda
Veres Péter út 2014: Veres Péter út. — Út a 
bel terület északkeleti részén, a Kisbocskai te-
rületén, a Debreceni útból nyílik. Korábban 
szá mozott dűlőút volt, mely 1993ban kapta a 
Ve res Péter út hivatalos nevet. — T33-G3.Új iskola Fotó: Mázló Edit
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Vincellér út 2014: Vincellér út. — Út a belte-
rü let keleti részén, a Kisbocskai területén, a 
Deb receni útból nyílik. 1993 óta nevezik így. 
— T33-G3.
Viola utca 2014: Viola utca. — Utca a telepü
lés déli részén, a Monostordűlőben, a Rózsa 
sor és a Margaréta utca között. 1997 óta ne-
vezik így. — T36B5.
Virág utca 2014: Virág utca. — Utca a te-
lepülés déli részén, a Monostordűlőben, a 

Négyes fő út mellett, a Nefelejcs és az Akácfa 
utca között vezet. 1997 óta nevezik így. — 
T36-C3.
Zártkert lásd Rákóczikert
Zelemér út 2014: Zelemér út. — Út a belterü-
let északi részén, a Nagybocskai területén, a 
Pil langó utat és a Debreceni utat köti össze. 
A szomszédos Bodaszőlő határában fekvő 
el pusz tult faluról, Zelemérről kapta a nevét. 
1993 óta nevezik így. — T33-F3.




