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Történeti háttér

Dorog falu első írásos említése egy 1301. évi 
ok  levélben fordul elő, amely a Gut keled nem-
beli Sárvármonostori főág Farkas al ágából 
szár  mazó családok osztályos egyezségét tartal-
mazza. Az 1332–37. évi pá pai tizedjegyzékek 
alapján kis lélekszámú plé bá  ni ája lehetett. Míg 
a szomszédos településeket sor ban bekebelez-
te a debreceni uradalom, Dorog to vábbra is a 
Gut keled nembeli Dorogfiak birtoka ként sze-
repel. 1430-ban már a Kállay család bír ja, a 16. 
század elejétől pedig a tokaji uradalom része, 
birtokosai között a Szapolyai, majd a Serédi 
csa lá dot találjuk. A fennmaradt összeírások 
alap  ján kö zepes nagyságú falu volt, gazdasági 
ereje ennek meg felelően elmaradt a környék 
mezővárosaiétól (például Böszörményétől, Új-
városétól, Csegéétől). A 16. szá zad végén a 
tö rök állandósuló jelenlétének kö vet kez  tében 
Dorog lassú pusztulása is megfigyelhe tő, 1581 
és 1598 között a lakott por ták száma majdnem 
a felére csökkent, 1600-ban a település telje-
sen elpusztult. Talán ez is közrejátszott ab ban, 
hogy Bocskai István 1605. évi korponai ki -
váltságlevelében a hajdúk letelepítésére kije-
lölt sza badalmas helyek egyikeként szerepel, 
Thurzó György nádor 1616-ban Deli Száva 
lippai hajdúkapitánynak és rác katonáinak ado -
mányozta. 
A 17. században a hajdúk kollektív nemesi 
jogál lá sából fakadóan a földbirtoklás módja 
jelentősen eltért más alföldi állattartó telepü-
lésekétől, és a sza badfoglalásos birtoklástól 

a kommunitás által sza bályozott újraosztásos 
rendszerig fejlődött. A mű velési rendszer is 
ennek megfelelően alakult: a parlagoló műve-
léstől a nyomásos gazdálkodásig ju tott el. A 
városvezetés a 18. század végéig meghatározta 
a határhasználat rendjét, a tanács rendel ke zett 
a szőlőskertek kialakításáról, s osztotta szét a 
dinnye, köles, kukorica termelésére szánt terü-
leteket. A telekrendszer megszilárdulása csak 
az 1785 és 1787 között végrehajtott rendezés-
sel valósult meg. Ekkor szűnt meg a földek 
újraosztásának lehetősége, és határozták meg 
a művelési ágak te rü letei közti határokat. A 
tagosítás 1892-ben fejeződött be, az egy da-
rabban kimért földek elindították a tanyavilág 
kialakulását: a tanyák jelentős része 1900 és 
1920 között épült. Az állattenyésztés a 18. szá-
zadban az extenzív földművelés miatt jelentő-
sen visszaesett, a legelők egy részét művelés 
alá vonták. Városi határozatok szabályozták a 
kereskedelmi tevékenységet, s előírták az ipar-
cikkek minőségi követelményeit. 
A helyi iparfejlődést beárnyékolta Debrecen 
céhes életének virágzása, így Hajdúdorogon a 
18. században főképpen az elsődleges szükség-
letek kielégítésére szolgáló kezdetleges ipar-
ról beszélhetünk, majd megjelentek a céhek, 
amiket a dualizmus időszakában ipartesületek 
váltottak fel. Jelentős fejlődést eredményezett 
a településnek a vasúti hálózatba való bekap-
csolása 1884-ben, majd a rákövetkező évben 
az első gyárjellegű intézmény, a Dohánybe-
váltó Hivatal telepítése. A századforduló kör-
nyékén Hajdúdorogon is megjelentek a helyi 
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pénzintézetek, a két világháború között pedig 
gőztéglagyár, hengermalom és koporsógyár is 
működött itt.
A népesség növekedése a 18–19. században 
még a pestis- és kolerajárványok ellenére is 
töretlen maradt, s a többi hajdútelepüléshez 
ha sonlóan az országos átlagnál jóval dinami-
kusabb fejlődést mutatott. Dorog 1702. évi 
összeírásában 90 család szerepelt, 1785-ben 
3660 főt, 1839-ben 7414-et, 1910-ben 10 462 
lelket írtak össze. Dorog lakossága a 17. szá-
zadi betelepüléstől kezdve keleti szertartást 
követett, templomukat 1610-ben kezdték el 
építeni, 1638-ban már alapfokú iskolát mű-
ködtettek. Vallási kötődésükre jellemző, hogy 
innen indult ki az ún. hajdúdorogi mozgalom, 
amely a magyar görög katolikus egyházmegye 
létrehozását és a magyar liturgikus nyelv hasz-
nálatát tűzte ki célul. Ennek eredményeként 
1912-ben I. Ferenc József király felállíttatta 
a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökséget, 
amelyet X. Pius pápa szentesített.
Dorog a 17. századi újratelepedéstől kezdve 
mezőváros (oppidum), később rendezett taná-
csú mezőváros, majd rendezett tanácsú város 
volt. Miután az országgyűlés törvénybe iktat-
ta, a szabolcsi nagyhajdú városok 1790-ben 
önálló törvényhatósággá alakultak, s létrejött 
a vármegyékkel azonos képviselettel bíró Haj-
dúkerület. E városok sorsában Dorog is oszto-
zott, 1876-ban pedig az akkor létrehozott Haj-
dú vármegyéhez kapcsolták. A megnövekedett 
adóterhek miatt azonban 1886-ban lemondott 
városi rangjáról, s nagyközség (1950–1970 
kö zött önálló tanácsú község) lett 1989-ig, 
amikor is várossá nyilvánították. 1950-ben az 
akkor létrejött Hajdú-Bihar megyéhez került. 
A Hajdúkerület megalakulása előtt Szabolcs 
vármegye később Dadainak nevezett járásá-
hoz tartozott, rendezett tanácsú városként a 
hajdúvárosokhoz hasonlóan önálló igazgatási 
funkciókat bírt. Nagyközségként a Hajdúbö-
szörményi járáshoz sorolták, 1926-tól a Köz-
ponti (1950-től Debreceninek nevezett) járás 
része.
Ma Hajdúdorog város ismét a Hajdúböszörmé-
nyi járáshoz tartozik. Területe 10 065 hektár, 
lakóinak száma 8797 fő.
 Szálkai Tamás

Élőnyelvi adatok

Élőnyelvi gyűjtést végzett Bába Barbara 
2011-ben. Adatközlők voltak: Áncsán György 
(1951), Bába Antal (1952), Bába Antalné (1956), 
Ba latoni Lajos (1992), Bocz Péter (1944), 
Csá  ki Istvánné (1947), Farkas Miklós (1945), 
Fo dor Györgyné (1936), Görög Imre (1918), 
Gö rög Imréné Pogácsás Borbála (1920), Gö-
rög László (1916), ifj. Görög László (1948), 
Gur bán István (1941), Gurbán Miklós (1925), 
Gur bán Miklósné (1929), Lelesz Antal (1915), 
Lelesz Antalné (1926), Orosz Mihály (1949), 
Pajkos György (1983), Pálóczi Antalné (1938), 
Petrus Miklós (1961), Petrus Miklósné (1936), 
Po gácsás Miklósné Fejérvári Mária (1936), 
Rácz István (1955), Szabó György (1960), 
Tóth Györgyné (1919), Tóth Gyuláné (1925), 
özv. Vincze Ferencné (1941), Vincze Jánosné 
(1958).
Élőnyelvi gyűjtést végzett Tóth Ilona 1972-
ben. Adatközlők voltak: Bódi János, Farkas 
Miklós, Fekete János, Galamb Mihály, Gyuró 
István, Hadházi György, Kovács István, Nagy 
Gáborné, Petrus István. 
Élőnyelvi gyűjtést végzett Imre Júlia 1965-
ben. Adatközlők voltak: Farkas Miklós, Farkas 
Miklósné, Imre Antal, Orosz Miklós, Stecz Er-
zsébet, Szikszai János, Szikszai Jánosné, Szi-
lágyi Ferenc.
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Helynévtár

Hajdúdorog 2011: Dorog, -ra, -i ~ Hajdúdo-
rog ~ Rácdorog. | Rácdorogra k½t úton kell 
be menni / De szeretn½k a rêzsámmal be-
sz½l ni / T½len-nyáron rozmaringos az abla-
ka / Jaj de sokat áztam-fáztam alatta. 1937: 
Haj dudorog, 1914: Hajdu-Dorog, 1913: Haj-
du dorog, 1905: Hajdu-Dorog, [1900]: Dorog, 
Haj du-Dorog, 1893: Hajdu Dorog, 1884: Haj-
dú-Dorog, 1873: Hajdu-Dorog, 1864: Rácz Do-
rog, 1858: Haj dú Dorogh, 1851: Dorog, 1842: 
Do rog, 1804–1808: Dorog, 1808: Dorog, opp., 
1802: Dorog, 18. sz. vége: Dorog, 1796: Do-
rog, 1795: Dorogh, 1785–1786: Dorog, 1785: 
Do rogh, 1782–84: Dorog, 1780–1781: Do-
rog, 1773: Dorogh, opp., 1760: Dorog, 1744: 
Do  rog, 1740: Dorog, 1733: Dorogh, opp., 
[1730]: Dorog, [1720]: Dorog, 1715: Dorog, 
opp., 1707: Dorog, 1702: Dorogh, opp., 1700: 
Do rog, 1690: Dorog, [1690]: Dorog, 1688: 
Do  rog, 1683: Dorog, 1652: Dorog, 17. sz.: 
Do rogh, 1598: Dorogh, 1597: Dorogh, 1581: 
Do rogh, 1570: Dorog, Dorogh, 1565: Dorog, 
Do rogh, 1564: Dorog, 1549: Dorogh, 1502: 
Do rogh, poss., 1487: Doroghaza, poss., 1430: 
Do rogheghaz, poss., 1427/1745: Dorogeghaz, 
praed., 1427: Dorogeghaz, praed., 1427: Do-
rog-Egyház, 1424/1425: Dorogeghaza, poss., 
1374/1430: Do roghtelek, 1374>1397: Do-
rogh   telek, 1358: Do roghaza, poss., 1338: Do-
rug eghaza, 1332–1337/Pp.Reg.: Doronch ~ 
Do  roch, 1312: Du rugeghaza, t., 1301: Doroch, 
poss. — A település a 14. század elején tűnik 
fel a történeti forrásokban Doroch alakban. 
Ezt az adatot azonban csak bizonytalanul von-
hatjuk az itt tárgyalt település adatsorához, 
ugyanis az oklevél, amelyben szerepel, három 
megyéből említi a Gutkeled nembeliek öt bir-
tokát, közte a Doroch birtokot is. Az adat fel-
vételét az indokolhatja, hogy a Gutkeledeknek 
vélhetően nem volt másik ilyen nevű birtokuk. 
Az ilyen módon bizonyára elsődleges Dorog 

helynévben a Dorog személynév szerepel, 
amely a régiségben gazdagon adatolható a tele-
pü lésnév adatsorában gyakran látható Durug 
(1237: Durug, 1250/1324: Durugh) és Dorog 
(1278/1317>1323: Dorogh) alakjában egyaránt. 
Ilyen nevű személyt e település kapcsán is em-
lítenek az oklevelek: a falu az 1312. évi emlí-
tésekor a Gutkeled nemzetségből való Dorog 
(Drug) unokáinak a kezén volt. A személynév 
egyébként szláv eredetű, s az oklevelek Drug 
személynévformái az eredeti szláv hangalakot 
őrzik. A szintén a 14. század elejétől adatolha-
tó Dorogegyháza elnevezés utótagjaként a 
’templom’ jelentésű egyház szó áll, amely a 
település templomos voltára utal. A 14–15. 
században a településnév többféle utótaggal 
is szerepel: a Dorogegyház ~ Dorogegyháza 
mellett olykor (alkalmi használatban) Dorog-
háza és Dorogtelek formában is adatolhatjuk. 
A később általános használatú Dorog elnevezés 
a legkorábbi említésen túl majd csupán a 16. 
századtól bukkan fel a forrásokban, ezt köve-
tően azonban évszázadokon keresztül egye düli 
formaként jelöli meg a települést. Dorog tele-
pülésnevekkel a Kárpát-medencében másutt is 
találkozunk (például Komárom megyében a 
mai Dorog, Tolna megyében a mai Kisdorog, 
illetve Nagydorog helynévvel). A nevek azo-
nosságának megszüntetésére a 19. században a 
Debrecen közelében fekvő telepü lés megneve-
zése jelzővel bővült: így jött létre a Rácdorog, 
illetve a hivatalos névvé is lett Hajdúdorog 
névváltozat. A ma már főleg az idősebbek által 
ismert Rácdorog névformához az szolgált ala-
pul, hogy Dorogon rácok laktak (erről az 1581. 
évi urbárium, valamint későbbi források is em-
lítést tesznek). A hivatalos Hajdúdorog elne-
vezés pedig a település hajdúváros jellegére 
utal. — A. 7: 71, AOklt. 3: 101, ÁSz. 260, 261, 
Balogh, SzSzBOkl. 49, Borovszky–Sziklay 
szerk. [1900]: 1, 152, 497, Cs. 1: 513, Dávid 
1971: 49, Dávid 2001: 380, F. 8/1: 485–486, 
10/6: 874, 8/5: 18, Fényes 1851: 1/276, FNESz. 
Dorog, Hajdúdorog, Kisdorog, Nagydorog, 
Görög 1802, HdL18, 19, 30, HKFT., Hnt. 
1873, 1913, 1937, Kállay 2: 63, Kogutowicz 
1905, LexLoc. 310, Lipszky, Map., Lipszky, 
Rep., Maksay 1990: 2/689, MKFT., MonVat. 
1/1: 349, 365, MoT. 1690, [1690], 1700, 1707, 
[1720], [1730], 1740, 1744, 1760, 1782–1784, 
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1785, [1795], [18. sz.], 1842b, MTHnt. 190, 
Németh 1997: 64, ÓMOlv. 288, OÖ. 152, 153, 
154, 177, Pesty 1864: 321, SzabOkl. 2: 208, 
SzmT. [18. sz.], UC 1: 9a, 59: 6d, 81: 10b, 89: 
2, 93: 38, 94: 23, 97: 23, 97: 25a, 104: 4, 115: 
74, Úriszék 912, Vályi 1796–1799: 1/513, Z. 
1: 532, 11: 472. 
Ady Endre utca 2011: Adi Endre utca, 1972: 
Adi endreucca, Rentházucca, 1965: Ady Endre 
ut ca, Rendház utca. — A település központi 
ré széről a belterület délnyugati határáig nyúló 
ut ca. 1962-től viseli az Ady Endre utca nevet, 
az azt megelőző 30 évben Rendház utcá-nak 
ne vezték, mivel 1930 és 1932 között a Szent 
Ba zil-rend épített az utca elejére papneveldét 
és apácák számára kolostort. — Imre 1965: 8, 
Tóth 1972: 9. — T30-A4.
Agyag utca 2011: Agyag utca, 1972: Agyag uc-
ca, 1965: Agyag utca. — A belterület délkeleti 
ré szén található utca. Az elnevezés onnan ered, 
hogy talaja agyagos, mely „esős üdőbe mindig 
sá ros vót, szározba meg poros”. — Imre 1965: 
8, Tóth 1972: 9. — T30-D4.
Akácerdő lásd Akácos, Nagy-erdő
Akácfa utca 2011: Akácfa utca, 1972: Akác fa-
ucca, 1965: Akácfa utca. — A Böszörményi és 
a Nánási utat összekötő utca. 1930-ban nyitot-
ták meg, és akkor az utca mindkét oldalára 
akác cserjéket ültettek. Innen ered az elnevezé-
se. Ma fontos terelőút. A község központjának 
ki kerü lésével itt bonyolódik le a Hajdúnánás–
Deb recen közötti forgalom. Hivatalos név. — 
Im re 1965: 8, Tóth 1972: 9. — T30-B3.
Akácos 2011: Akácos, -ba ~ Akácerd¬ ~ Aká-
cos-  erd¬ ~ Tölgyes. | A Fenyveserd¬ mellett 
van a Tölgyes. — Egykori akácerdő a dorogi 
ha  tár északi részén, a Görögkút-észak határré-
szen. A Fenyves-erdő mellett volt, a hely beliek 
sze rint kb. 25 éve áttelepítették tölgyesre, in-
nen ered a Tölgyes megnevezése. Akácerdő-
ként és Akácos-erdő-ként is említik. — T3-F2.
Akácos-erdő lásd Akácos
Állás-halom lásd Nagy-Állás-halom
Állomás lásd Vasútállomás
Állomáshely lásd Vasútállomás
Almás lásd Almás-kert
Almás-kert 2011: Almás-kert ~ Almás, -ba. | 
Az Almás Böszörm½ny fel½, a Benzinkút után 

vêt. — Egykori gyümölcsös a határ déli ré-
szén. Kevesen ismerik. A név Almás formában 
is használatos. — T10-A2.
Alsó-Kilinkút 1857: Alsó-Kilinkút. — Az egy-
ko ri Kilinkút (a mai Disznókút) része. Ponto-
san nem lokalizálható, és teljes bizonyossággal 
nem azonosítható a Disznókút egyik részével 
sem. Vö. Felső-Kilinkút. — HdL3.
Amerikás dűlő 2011: Amerikás düll¬, 1986: 
Amerikásdüllő, 1972: Amerikázsdüllő. — Dű-
lőút. A település keleti részén, a Disznókút ha-
tárrész keleti sarkánál kezdődik, és a fehértói 
ha tárnál végződik. Amerikából hazatért embe-
rek bérelték ki majdnem az egész dűlőföldet 
1936-ban. A dűlő utótagot ’dűlőút, fasorral 
sze   gélyezett földút’ és ’földterület’ jelentésben 
egy aránt használják Dorogon. Az Amerikás 
dűlő esetében a dűlőutat jelöli, bár a két jelen-
tés nem válik el élesen egymástól, mivel a dű-
lőút mellett gyakran a földterület is ugyanazt 
a nevet viseli. — Tóth 1972: 9, Török 2009: 
6. — T5-F4. 
Ancza Gyuri kocsmája 2011: Anca Gyuri 
kocs   mája ~ Decki kocsmája ~ Sz½passzony 
kocs  mája. | Anca Gyuri kocsmája van most 
a Decki kocsmájában. | Az½rt Sz½passzony 
kocs  mája a neve, mert Deckin½ sz½p asszony 
volt. — Kocsma a Keleti és a Fehértói út sar-
kán. Korábban Decki kocsmájá-nak hívták. A 
Szép  asszony kocsmája elnevezés a helybeliek 
név  magyarázata szerint Deckinére, a kocsmá-
ros feleségére utal. — T30-C3.
Ancza kútja 2011: Anca kútja. | Az Anca kútja 
az első kerületben, aHegy tizedben van. |A
Ke leti ½s a Köt¬ út találkozásánál van egy 
k½z zel hajthatê kút, az Anca kútja. 1972: An-
cakuttya. — Kút a Keleti utca és a Kötő út ta-
lálkozásánál. Négy fontosabb kút volt egykor 
Dorogon, ez volt az egyik. Ma is megvan. An-
cza György há za állt vele szemben, innen ered 
a neve. — Tóth 1972: 10. — T30-C3.
Áncsán dűlő 2011: Áncsán düll¬ ~ Bába dül-
l¬. — A dorogi határ nyugati részén lévő dű-
lőút. Az Áncsándűlő és a Bába dűlő elnevezés 
is az út mellett lévő tanyák tulajdonosainak ne-
vét őrzi. — T4-B4.
Áncsán kútja 2011: Áncsán kútja ~ Áncsán-
kút ~ Szeg½nyházi-kút, 1972: Áncsánkuttya, 
1965: Áncsán kútja. — Kút a Mátyás körút és 
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a Vörösmarty utca sarkán. Négy fontosabb kút 
volt egykor Dorogon, ez volt az egyik. A vele 
szem ben lé vő ház tulajdonosáról nevezték el. 
Hely beliek szerint a kutak mindig arról a sze-
mélyről kapták a nevüket, aki a legközelebb 
la kott az adott kúthoz, mert annak fúrásakor 
ál talában az illető kertjéből is elvettek egy da-
rabot. A Szegényházi-kút elnevezés az egykor 
a közelben lévő Szegényházra utal. — Imre 
1965: 13, Tóth 1972: 10. — T30-B3.
Áncsán-tanya 2011: Áncsán-tanya. — Tanya 
a dorogi határ nyugati részén. Tulajdonosáról 
kap  ta a nevét. — T4-B5.
Anda Mihály tanyája 2011: Anda Miháj ta-
nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, az Iskola dűlő 
mel lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E2.
Anó-szállás 1900: Anó szállás, 1884: Anó 
szál  lás, 19. sz.: Anó szállás. — Mocsaras terü-
let volt a település északi részén. Az elnevezés 
leg  korábban egy katonai térképről adatolható, 
amely alacsonyan fekvő, mocsaras terület ne-
veként tünteti fel. Kihalt helynév, amelyben 
az Anó előtag talán személynév lehet, ám ezt 
iga zolni nem tudjuk. — HdT. 19. sz., 1900, 
HKFT. — T5-E1.
Apolló filmszínház lásd Téesziroda
Árpád körút 2011: Árpád körút, 1972: Ár-
pát  körut, 1965: Árpád kürút. — A belterület 
dél  keleti részén a Fehértói és a Böszörményi 
ut  cát negyedkör alakban összekötő út. — Imre 
1965: 8, Tóth 1972: 10. — T30-C4.
Árpád lásd Téesziroda
Bába Antal tanyája 2011: Bába Antal tanyá-
ja. — Tanya a dorogi határ északi részén, a 
Disz nókút-észak határrész keleti szélén. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T5-F2.
Bába dűlő lásd Áncsán dűlő
Bába Imre tanyája 2011: Bába Imre tanyája. 
— Egykori tanya a Szállásföld-észak határré-
szen, a Temető dűlő mellett. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T2-D4.
Bába László tanyája lásd Gurbán Laci ta-
nyája
Bába Péter tanyája 2011: Bába P½ter tanyá-
ja. — Tanya a dorogi határ nyugati részén. 
Egy  kori tulajdonosáról kapta a nevét, ma Bába 
Lász ló tulajdonában van. — T4-B5.

Bába-tanya lásd Gurbán Laci tanyája
Bacsó-tanya 1. 2011: Bacsê-tanya. — Tanya 
a dorogi határ déli részén. Tulajdonosáról kap-
ta a nevét. — T10-C2.
Bacsó-tanya 2. 2011: Bacsê-tanya. — Egy-
kori tanya a dorogi határ északi részén, a Disz-
nókút-észak határrészen. Tulajdonosáról kapta 
a nevét. — T5-F2.
Bagoly zug 2011: Bagoj zug, 1972: Bagojzug, 
1965: Bagolyzug. — Zsákutca a belterület ke-
leti részén. A közelében található a Rigó zug. 
Hi vatalos név. — Imre 1965: 8, Tóth 1972: 10. 
— T30-D3.
Baksai-féle vendéglő lásd Novella 
Bakterház 2011: Bakterház. — A Vasútállo-
más mellett található épület. — T9-H2.
Balatoni dűlő 2011: Balatoni düll¬. — Dűlő-
út a határ északi részén, a Görögkút határré-
szen. Kevesen ismerik. Nevét az egykori Bala-
toni-tanyáról kapta. — T3-F4.
Balatoni-tanya 2011: Balatoni-tanya. — Egy-
ko  ri tanya a határ északi részén, a Görögkút 
ha tárrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T3-F4.
Balogh András birtoka lásd Balogh építész 
tanyája
Balogh építész tanyája 2011: Balog ½pít½sz 
ta nyája ~ Balog András birtoka. | Úgy száz hol-
das birtok vêt a Rezessel szembe. — Egykori 
tanya a dorogi határ északi részén, a Görög-
kútban, az Iskola dűlő mellett. Mintegy 20 éve 
megszűnt. Balogh András birtoka-ként is em-
lítik. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E3.
Balogh Miska tanyája 2011: Balog Miska ta-
nyája ~ Balog Miháj tanyája. | A Balog Miháj 
ta nyája ma már nincs meg, csak fák állnak a 
he j½n. — Egykori tanya a dorogi határ észa-
ki részén, a Görögkút-dél határrészen, a Kabát 
dű lő végénél. — T3-F5.
Balogh Sándor utca 2011: Balog Sándor utca. 
— A település keleti részén található utca. A 
ne vét Balogh Sándor vajdáról kapta. — Hnt. 
2011. — T10-C1.
Bánkus dűlő 2011: Bánkus düll¬. — Dűlőút 
a dorogi határ északkeleti részén, a Bánkus-ta-
nya mellett. — T5-F4.
Bánkus-lapos 2011: Bánkus-lapos. | A Sz½-
gyen   kúti-lapos eleje a Bánkus-lapos. — Mé-
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lyen fekvő terület a dorogi határ északi részén, 
a Disznókút-észak határrészen. Nevét onnan 
kap ta, hogy itt volt a Bánkus-tanya. — T5-E2.
Bánkus sor 2011: Bánkus sor. — Földút a ha-
tár délkeleti részén, a Vágott-hegy közelében. 
Ne vét onnan kapta, hogy a közelében Bánkus 
ne vűek laktak. — T10-C1.
Bánkus-tanya 1. 2011: Bánkus-tanya. — Egy-
ko ri tanya a dorogi határ északi részén, a Disz-
nó kút-észak határrészen. Tulajdonosáról kap ta 
a nevét. — T5-E2.
Bánkus-tanya 2. 2011: Bánkus-tanya. — Ta-
nya a dorogi határ északkeleti részén. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. Mellette halad a Bánkus 
dű lő. — T5-F4.
Barackos 2011: Barackos. — Gyümölcsös a 
do  rogi határ délkeleti részén, a Gyúlásban. — 
T11-F3.
Barczán dűlő 2011: Barcán düll¬. — Dűlőút 
a dorogi határ nyugati részén. Nevét a közeli 
Bar czán-tanyáról kapta. — T4-B5.
Barczán-tanya 2011: Barcán-tanya. — Egy-
kori tanya a dorogi határ nyugati részén. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T4-B5.
Barna dűlő 2011: Barna düll¬. — Dűlőút a 
dorogi határ nyugati részén. Nevét a közeli ta-
nya tulajdonosáról, Barna Imréről kapta. A ta-
nya ma már nincs meg. — T9-F1.
Barna-féle-tanya 2011: Barna-f½le-tanya. — 
Ta  nya a dorogi határ északi részén, a Szállás-
föld-  dél határrészen. Tulajdonosáról kapta a 
ne  vét. — T4-D2.
Barna Mihály tanyája 2011: Barna Miháj ta -
nyája ~ Barna-tanya. — Egykori tanya a do  -
rogi határ déli részén, a Kölesföld nyugati szé-
lén. Barna-tanya-ként is ismert. Tulajdono sá-
ról kapta a nevét.
Barna-tanya 1. 2011: Barna-tanya. — Egyko-
ri tanya a dorogi határ északi részén, a Szállás-
föld-közép határrészen. Tulajdonosáról kap ta a 
ne vét. — T4-D1.
Barna-tanya 2. lásd Barna Mihály tanyája
Bazilita rendház lásd Görög katolikus gim-
názium
Beja-tanya 2011: Beja-tanya. — Egykori ta-
nya a dorogi határ északnyugati részén. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T4-C4.
Bence központ lásd Bence-tanya 

Bence-tanya 2011: Bence-tanya ~ Bence köz-
pont. | Ez a Bence-tanya mêdos ember tulaj-
dona vêt. — Tanya a határ délkeleti részén. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. Bence központ-
ként is említik. A központ utótag azzal van ösz-
szefüggésben, hogy az egykori Bocskai téesz-
nek több mezőgazdasági létesítménye (sertés-
telepe, szárítója stb.) volt itt. — T10-C2.

Bene-halom 2011: Bene-halom, -ra, 1996: Be -
ne- hlm. [halom], 1986: Benehalom, 1980: Bene 
ha lom, 1981: Bene-halom, 1972: Be nehalom, 
1914: Benehalom, 1900: Be ne halom, 1893: 
Be ne halom, Benehalom, 1884: Benehalom, 
1882: Bene halom, 1858: Be ne halom, 19. sz.: 
Be nehalom, 1763–1785: Be ne halom. — Ki-
emelkedés a Görögkút nevű határrész észak-
keleti csücs kében. Hajdúdorog legmagasabb 
pont ja. 1980-ban 127 mé ter magas halomként 
határozták meg. A kálmánházi határnál ma is 
határdomb. A név általánosan ismert az idő-
sebbek körében. Az elnevezéssel kapcsolat-
ban az a hagyomány él, hogy „Egy Bene nevü 
kocs máros Dorog határánál lakott. En nek vót 
egy nagy csárdája. Itt vót a betyárok állomá sa 
is. Eszt az embert a betyárok mindig halál lal 
fenyegettik, ha kiengedi a rabokat, az ü fog-
ju kat. Eccer mégis kiengette, oszt a betyárok 
bosszubul elvittik min den pizit, a csárdáját 
meg felgyutották, lerombolták” (Kovács Ist-
ván közlése). Bene nevű kocs máros az 1800-
as évek első felében valóban élt a településen. 
— Drén–Molnár 2011, EKFT., Gyar mathy 
szerk. 1996: 28, HdL18, 19, HdT. 19. sz., 1900, 
1914, HKFT., MKFT., MoFnT. 2, M. Nepper–
Ső regi–Zoltai 1980: 106, Tóth 1972: 10, Tö-
rök 2009: 6, Varga 1882: 129. — T3-G2.

Bene-halom Fotó: Molnár Antal
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Benzinkút 2011: Benzinkút. — A belterület 
dé   li részén, a Böszörményi út jobb oldalán ta-
lálható benzinkút. A település egyetlen benzin-
kútja. — T30-B5.
Berecki László tanyája 2011: Berecki Lászlê 
ta nyája. — Tanya a dorogi ha tár északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, a Temető dűlő 
mel lett. Tulaj donosáról kapta a nevét. — T2-D2.
Birka 2011: Birka. — Kocsma a Nánási úton. 
— T30-B3.
Birtokossági-erdő lásd Nagy-erdő
Birtokosság laposa 2011: Birtokosság lapossa 
~ Birtokosság-lapos. — A város közföldje volt 
a dorogi határ északi részén, a Görögkút-dél 
ha tárrészen. Mélyen fekvő terület. Ritkábban 
a Birtokosság-lapos elnevezést is használják a 
te rületre. — T3-E5F5.
Bivaly kocsmája 2011: Bivaj kocsmája. | A 
Bi vaj kocsmája a háború el¬ttműködött. — 
Egy kori kocsma a Fehértói úton. Nevét tulaj-
donosa ragadványnevéről kapta. A közelében 
volt a Bivaly kútja. — T30-C3.
Bivaly kútja 2011: Bivaj kútja. | Mifel½nk 
vêt a Bivaj kútja, a Hegy tizedbe. 1972: Bi-
vaj kuttya. — A kút a Fehértói utca közepén 
volt egy kis térszerű helyen, szemben egy Bi-
valy ragadványnevű ember kocsmájával; vö. 
Bi valy kocsmája. A kút ma már nincs meg, és 
a nevet is csak kevesen ismerik. — Tóth 1972: 
11. — T30-C3.
Bocskai 2011: Bocskai ~ Bocskai ½tterem. — 
A város központjában lévő étterem. A hivata-
los, Bocskai étterem nevet ritkán, csak formá-
lis szituációkban használják. — T30-C3.
Bocskai étterem lásd Bocskai 

Bocskai-kert 2011: Bocskai-kert ~ Lêkerti-
sz¬  l¬ ~ Sz¬l¬ ~ Sz¬l¬f¬dek. | Ahogy 
me  gyünk a Feh½rtêi úton, jobb k½z fel¬l 
vêt a Lêkerti-sz¬l¬. 1986: Lúkertiszőllő,
-be, Bocskaikert, -be, 1972: Bocskajikerbül, 
Lukertiszőlő, 1938: Bocskai kert, Bocskay 
kert, 1937: Bocskaykerti és Gáti tanyák, 1929: 
Bocskai kert, 1914: Bocskai kert, 1909: Bocs-
kai kert, Bocskay kert, 1894: Bocskai kert, 
1893: Bocskai kert, 1886: Bocskai kert, 1884: 
Bocskai kert, 1877: Bocskai kert, 1875: Bocs-
kay kert, 1871: Bocskai kert. — Zártkert a 
Ló kert határrészben, a fehértói határ mellett, 
szem ben a Csontos-kerttel. Szőlőskert volt. A 
Ló kertnek a Szegegyházával határos részéből 
1864- ben osztották ki szőlőnek. A kertből a 
sző lő 1915 telén pusztult ki. Az 1960–70-es 
évek ben állandósult a Lókerti-szőlő elnevezé-
se. Kevésbé használatos a Szőlő és a Szőlőföl-
dek névváltozat. A Bocskai-kert elnevezés 
mo tivációja azonos az (eredetileg egyébként 
ugyan csak szőlőskertnek használt) önálló tele-
pü lés, Bocskaikert nevének kialakulásával: 
elő tagja Bocskai István erdélyi fejedelemre, 
a hajdúk letelepítőjére emlékeztet. — FNESz. 
Bocs kaikert, HdL4, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 
36, HdT. 1914, Hnt. 1937, Komoróczy 1971: 
331, Tóth 1972: 11, Török 2009: 7, 19. — T5-
F5.
Bocskai körút 2011: Bocskai körút, 1965: 
Bocs  kai körút, 1972: Bocskajikörut. — A tele-
pü  lést körülzáró négy út közül az egyik. Haj-
dúdorog északkeleti részén, a Fehértói és a 
To kaji utat köti össze. — Imre 1965: 8, Tóth 
1972: 11. — T30-D2.
Bocskai téesz 2011: Bocskai t½esz, 1981: 
Bocs   kai Tsz major. — Külterületi településrész 
Haj dúdorog belterületétől délre, a Kövecses-
ha lomtól északra. Történeti forrásban Bocskai 
téesz major-ként is említik. — MoFnT. 2. — 
T10-B3.
Bocskai téeszmajor lásd Bocskai téesz
Bódi András tanyája 2011: Bêdi András ta-
nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, a 
Szál lásföld-észak határrészen. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T2-C3.
Bódi Imre tanyája 2011: Bêdi Imre tanyája. 
— Egykori tanya a dorogi határ északi részén, 
a Szállásföld-észak határrész keleti szélén, az 

A Bene-halom A második katonai felmérés térképén 
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Is kola dűlőn. A helybeliek szerint 20 éve szűnt 
meg. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D2. 
Bodnár Laci tanyája 2011: Bodnár Laci ta-
nyája. — Tanya a Nagy-erdő mögött, közel az 
új fehértói határhoz. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T10-D3.
Bodnár-tanya 2011: Bodnár-tanya. — Tanya 
a dorogi határ délkeleti részén, a Gyúlásban. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T11-E4.
Boldizsár-féle-ház 2011: Boldizsár-f½le-ház. 
— A Római templom déli oldalán valaha volt 
ház. A helybeliek szerint egy római egyházfő-
ről kapta a nevét. — T30-B3.
Borsi dűlő 2011: Borsi düll¬. — Dűlőút a 
do  rogi határ délnyugati részén. Nevét a közeli 
ta  nya tulajdonosáról kapta; vö. Borsi-tanya 1. 
— T9-G2.
Borsi Mihály tanyája 2011: Borsi Miháj ta-
nyája. — Egykori tanya a dorogi határ északi 
ré szén, a Görögkútban, az Iskola dűlő mellett. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T3-E3.
Borsi-sarok 2011: Borsi-sarok ~ Borsi-tanya. 
— Tanya a dorogi határ déli részén. Tulajdono-
sá ról kapta a nevét. Borsi-tanya néven is isme-
rik. — T10-C2.
Borsi-tanya 1. 2011: Borsi-tanya — Tanya a 
do rogi határ délnyugati részén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T9-G2.
Borsi-tanya 2. lásd Borsi-sarok

Böszörményi országút lásd Böszörményi út
Böszörményi út 2011: Böszörm½nyi út ~ Bö -
ször m½nyi utca ~ Lenin utca. | El¬ször Bö-
ször  m½nyi utca volt, utána Lenin utca lett. 

Utá  na lett Böszörm½nyi út. 1986: Böszörmé-
nyi út, Lenin utca, 1972: Böszörminyiucca, 
Bö  szörminyiut, Leninucca, 1965: Böszörményi 
ut  ca, Lenin utca, 1914: Böszörményi utcza, 
1893: Böszörményi utcza, 1893: böszörményi 
ut, 1890: Böszörményi ország ut, 1884: Bö-
szörményi utca. — A település központjából 
Haj dúböszörmény felé vezető út, a négy főút 
egyi ke. 1911-ig a mai dűlőutakhoz ha sonló 
kes keny földút volt. 1911-ben nagy kockakö-
vekkel rakták le, így Dorog is bekapcsolódott 
a Debrecen–Miskolc közötti út forgalmába. 
1962-től Lenin utca volt a hivatalos neve. Bö-
szörményi utca-ként is említik. A 19. század-
ban Böszörményi országút-ként is szerepel. — 
HdL16, 18, 19, 30, Imre 1965: 12, Komoróczy 
1971: 331, Tóth 1972: 12, 37, Török 2009: 7. 
— T30-C4.
Böszörményi utca lásd Böszörményi út
Böszörményi zug 2011: Böszörményi zug. — 
A település belterületének déli–délnyugati ré-
szén található zsákutca. A Böszörményi útból 
nyí lik. Hivatalos név. — T30-B4.
Brán Péter tanyája 2011: Brán P½ter tanyája. 
— Tanya a dorogi határ északi részén, a Szál-
lásföld-észak határrészen, a Temető dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D3.
Bugár-tanya 2011: Bugár-tanya. — Tanya a 
do  rogi határ délkeleti részén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T10-B3.
Búza-kocsma 2011: Búza-kocsma. — Kocs-
ma a Kuruc utcán. A helybeliek szerint onnan 
kap ta a nevét, hogy sok Búza nevű lakott a kör-
nyéken. — T30-B2.
Bűdi-tanya 2011: Bűdi-tanya ~ B½ Pap-ta-
nya. — Tanya a dorogi határ északnyugati 
ré szén. Tulajdonosáról kapta a nevét: a Bűdi 
a B. Papp család ragadványneve. B. Papp-ta-
nya-ként is ismerik. — T4-C4. 
Büdös-tó 1986: Büdös tó, 1972: Büdös tó, 
1960: Büdös-tó, 1900: Büdös tó, 1884: Büdös 
tó, 19. sz.: Büdös tó. — Egykori tó a Gyúlás 
dél  keleti részén, a téglási határ mellett. Az idő-
seb bek szerint a neve onnan származik, hogy a 
vize annyira büdös volt, hogy a jószág messzi-
re elkerülte. A tó és a neve sem létezik ma már. 
— HdT. 19. sz., 1900, 1960, HKFT., Tóth 
1972: 12, Török 2009: 7. — T11-E4.

A Böszörményi út az 1940-es években
Forrás: Pajkos György
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Cakó-tó 2011: Cakê-tê. | A dorogi erd¬ 
v½  g½n van a Cakê-tê, mellette van egy 
domb, a domb túloldalán egy nagyobb tê, ez 
a Kenderáztatê. | A Cakê-têban kendert 
áz  tattak az ½n gyerekkoromban. | Hajlás van 
benne, szóval vizenyős. Laposas, aljas rész.
1986: Cakótó, 1981: Czakó tó, 1970: Cakótó, 
1960: Czakó-tó, 1900: Cakó tó, 1884: Cakó tó, 
19. sz.: Cakó tó. — A dorogi határ délkeleti ré-
szén lévő időszakos tó. A név előtagjában talán 
a ’gólya’ jelentésű cakó szó szerepel, s ennek 
meg felelően a Cakó-tó egyes vélekedések sze-
rint a gólyák kedvenc pihenőhelye, halászó 
he lye lehetett. A cakó szónak ebben a jelentés-
ben való használatát azonban ezen a területen 
nem tudjuk igazolni. Felvetődhet még az elő-
tag családnévi eredete, ez a névforma azon-
ban a jelenkori dorogi családnévállományban 
nem fordul elő. — HdT. 19. sz., 1900, 1960, 
HKFT., É. Kiss 1970: 436, MoFnT. 2, Török 
2009: 7. — T10-D4. 
Cakó-tó-hegy 1970: Cakótó-hegy, 1893: Cza-
kó tó hegy, 1882: Czakótó hegy, 1858: Csakótó 
hegy. — A Cakó-tó melletti egykori kiemel-
kedés. Ma már nem használják a nevet. — 
HdL19, É. Kiss 1970: 437, MKFT., Varga 
1882: 129. — T10-D4. 
Cigánynegyed lásd Lókert
Cigánysor lásd Lókert
Cigánytelep lásd Lókert
Cigánytelepi-tó 2011: Cigánytelepi-tê. — 
Hor   gásztó a település keleti részén. A mellette 
lé  vő Cigánytelepről kapta a nevét, az elneve-
zést azonban kevesen ismerik. — T5-E5.

Cigány utca lásd Csonka utca
Czifra Péter tanyája 2011: Cifra P½ter ta-
nyája ~ Cifra-tanya. — Tanya a település 
észak keleti részén, a Disznókút-kelet határré-
szen. Tulajdonosáról kapta a nevét. Czifra-ta-
nya-ként is ismerik. — T5-F3.
Czifra-tanya lásd Czifra Péter tanyája
Csalogány utca 2011: Csalogány utca, 1972: 
Csa logányucca, 1965: Csalogányzug. — A 
bel terület keleti részén található utca. Hivata-
los név. 1965-ben még zsákutca volt, innen 
ered het a Csalogány zug elnevezése. — Imre 
1965: 8, Tóth 1972: 13. — T30-C3.
Csalogány zug lásd Csalogány utca
Csap utca 2011: Csap utca, 1972: Csapucca, 
1965: Csap utca. — A Szív utcát és a Régi To-
kaji utat összekötő kis utca. Hivatalos név. — 
Im re 1965: 8, Tóth 1972: 13. — T30-B3.
Csárda lásd Csárda-domb, Dorogi csárda

Cakó-tó  Fotó: Molnár Antal
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Csárda-domb 2011: Csárda-domb ~ Csárda, 
Ghoz ~ Csárda-part ~ Dorogicsárda. | A Csárda 
a Szállásf¬dbe a legutolsê f¬d. Nem kocs-
ma, hanem f¬d. | A nyíregyházi határ mel lett 
van a Csárda. Rajta álltak az egykori csárda 
fa lai. | Valamikor csárda vêt. A Csárdánál 
vêt a f¬dünk. Ott laktak Feh½rvári½k, Szoj-
ká  ½k, Gyúró½k, Andá½k, Pogácsás½k. Kint 
van az, vagy tizenöt kilêm½terre... Dorognak 
a legv½ge ½szakon, utána már Szabolcs van. 
— A dorogi határ északi részén, a Szállásföld-
észak északnyugati szélén lévő dombos föld-
terület, határrész. A név előtagja a valaha itt 
állt csárdára utal. A nevet főként azok isme-
rik, akiknek egykor errefelé volt a földjük. A 
Csár da és a Csárda-domb nevek egyaránt jól 
is mert elnevezések. Ritkábban a Dorogicsárda 
és a Csárda-part név is előfordul a földterület 
meg nevezéseként a mai névhasználatban. Az 
utób bi névformában a part dombos területet 
je löl. — T2-C2D2.
Csárda dűlő 2011: Csárda düll¬. — Dűlőút a 
do rogi határ északi részén, a Szállásföld-észak 
ha tárrész északnyugati csücskében, a Dorogi 
csár da közelében. — T2-D2.
Csárda-lapos 2011: Csárda-lapos ~ Csárda-
le  gel¥. — Mélyen fekvő terület, legelő a do-
rogi határ északnyugati részén, a Szállásföld-
észak határrészen, a Dorogi csárda mellett. 
Csárda-legelő néven is ismerik. A hajdúnánási 
ha tárba átnyúló részét is Csárda-lapos-nak 
ne  vezik (lásd Hajdúnánás helynevei között, 
a Haj dú-Bihar megye helynevei című sorozat 
egy későbbi kötetében). — T2-C2.
Csárda-legelő lásd Csárda-lapos
Csárda-part lásd Csárda-domb
Csata tanyája 2011: Csata tanyája. — Tanya 
a dorogi határ déli részén, a Kölesföld határré-
szen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T10-B3.
Csattogó 1. 2011: Csattogê. | A Lêkertt¬l 
d½l  re forrás tört fel, ez vêt a Csattogê. Az 
em  berek megijedtek, ½s a legenda szerint sza-
lonnával dugaszolták el. | Azt monták, ha ki-
törne a Csattogê, elönten½ Nánást is, mert 
Ná   nás lejjebb van, mint Dorog. | Dorogon szá-
raz  ság vêt, kitört ez a vízforrás. Hogy Doro-
got ne öntse el a víz, árokrendszert alakítottak 
ki a H½túton és máshol. | A Csattogê a ne-
v½t az½r kapta, mer ojan er¬vel tört fel a víz, 

hogy csattogott. Vidr¬l, Böszörm½nyb¬l is 
ide hajtották az állatokat itatni, ojan sok vêt 
a víz. 1986: Csattogó, -ra, Csattogó-kút, 1972: 
Csat  togó, Csattogó kut, 1965: Csattogó. — 
For  rás volt a Lókert határrész délkeleti részén, 
a Nagy-erdőtől nem messze. Egyesek tenger-
szemnek vélik. Az 1874-es térképen név nél-
kül van jelölve a kút. Ez az időszakos forrás 
1913-ban, mások szerint 1916-ban majdnem 
el öntötte a községet. A Csattogó-hoz fűződő 
mon da szerint a víz 10 méter magasra csapott 
fel, s azt malomkővel és szalonnával tudták 
el fojtani. A kút ma már nem létezik, miután 
a vize elapadt, a helyét betemették. Történe-
ti forrásban Csattogó-kút-ként is említik. — 
HdT. 1874, Imre 1965: 17, Tóth 1972: 13, Tö-
rök 2009: 7. — T10-D1.
Csattogó 2. lásd Csattogó-lapos
Csattogó-kút lásd Csattogó 1.
Csattogó-lapos 2011: Csattogê-lapos, 1986: 
Csat togó lapos, 1972: Csattogó, Csattogó la-
pos, 1893: Csattogó lapos, 1874: Csattogó 
la  pos, 1858: Csattogó lapos. — Mélyen fek-
vő terület, kaszáló a település keleti részén. A 
Csat togó nevű kutat veszi körül. Ha sok eső 
esik, vízállásos terület. — HdL18, HdT. 1874, 
MKFT., Tóth 1972: 14, Török 2009: 8. — 
T10-C1D1.
Csendőrlaktanya 2011: Csend¬rlaktanya 
~ Csen  d¬rs½g. — Az Iskola úti iskolával 
szem ben volt. Megnevezésére a Csendőrség 
for ma ugyan csak használatos. — T30-B3.
Csendőrség lásd Csendőrlaktanya
Cseszárka-árok lásd Nagy-árok
Csikós-lapos 2011: Csikês-lapos ~ V½ Orosz- 
la  pos. — Mélyen fekvő terület a dorogi határ 
dé  li részén. V. Orosz-lapos-ként is említik, ne-
vét a Csikós ragadványnevű V. Orosz családról 
kap ta. A V. betű megkülönböztető elem a sze-
mélynévben. — T10-B2.
Csónakázó lásd Csónakázótó
Csónakázótó 2011: Csênakázêtê ~ Csê-
na   kázê. — Mesterséges tó, amely az egykori 
Ma gi-fürdőben volt. Csónakázó néven is is-
merik. — T10-B2.
Csonka utca 2011: Csonka utca, 1972: Cson-
ka  ucca, 1965: Csonka utca, Cigány utca. — 
A belterület északkeleti részén található utca. 
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Egyes források szerint eredetileg Cigány utca 
volt a neve, s a helyi cigányok tiltakozására 
kap ta a Csonka utca hivatalos nevet. — Imre 
1965: 8, Tóth 1972: 15. — T30-C3.
Csontos 2011: Csontos, -ba, 1986: Csontos, 
1972: Csontos, 1941: Csontos, 1933: Csontos, 
Csontosd[űlő], 1929: Csontos, 1914: Csontos, 
1909: Csontos, 1894: Csontos, 1893: Csontos, 
1886: Csontos, 1884: Csontos, 1877: Csontos, 
1875: Csontos, 1871: Csontos. — Határrész a 
tele pülés keleti részén. A Fehértói úttól észak-
ra a Disznókút határrészig, keleten a fehértói 
hatá rig terjed. A történeti források többnyire 
szán tóföldként említik, 1894-ben rétként sze-
repel, 1875-ben pedig a következőt írják róla: 
„egyrésze szőllő a többi rész pedig szántó és 
ka szalló”. Egyesek szerint az elnevezés onnan 
származik, hogy egy Csontos nevű ember in-
dít ványára létesítették a Csontos-kert nevű 
sző lőskertet, s az ő nevét őrizheti a Csontos 
ne vű határrész is; mások szerint viszont onnan 
ered a név, hogy ezen a területen közös sírhe-
lyek voltak. A területén találhatók a Csontos-
kert és a Csontos-halom nevet viselő helyek is. 
Egy forrás Csontos-dűlő-ként említi. — HdL4, 
8, 9, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 29, 36, 37, 38, HdT. 
1914, Imre 1965: 16, Komoróczy 1971: 331, 
Tóth 1972: 15–6, Török 2009: 9. — T5-E5.
Csontos dűlő 2011: Csontos düll¬ ~ Rêmai 
pap düll¬, 1986: Csontosdüllő, 1972: Cson-
tozsdüllő. — A dorogi határ keleti részén lévő 
dű lőút. A Csontos és a Disznókút határrész kö -
zött kelet–nyugati irányban húzódik Szegegy-
há záig. A Római pap tanyája mellett halad, 
ezért nevezik Római pap dűlő-nek is. — Tóth 
1972: 16, Török 2009: 9. — T5-F5.
Csontos-dűlő lásd Csontos
Csontos-halom lásd Csontos-hegy
Csontos-hegy 2011: Csontos-hegy ~ Csontos-
ha  lom ~ Lukács partja, 1996: Csontos-hlm. 
[ha  lom], 1986: Csontos halom, Lukács partja, 
1980: Csontos halom, 1972: Csontos halom, 
Lu  kácspartya, 1900: Csontos halom, 1893: 
Cson  tos hegy, 1893: Csontos halom, 1884: 
Cson  tos hegy, 1884: Csontos halom, 1858: 
Cson  tos halom, 19. sz.: Csontos halom. — A 
vá ros központjától keletre 2,8 km-re, a Fehér-
tói úttól 2–300 méterre északra, a Csontos-kert 
nyu gati oldaláig húzódó 124 méter magas ki-

emelkedés. Az 1970–80-as években a Lukács 
part ja név volt inkább használatban, melynek 
elő tagja valószínűleg személynév, utótagja pe-
dig a terület dombos jellegére utal. Ma jóval 
el terjedtebb a Csontos-hegy elnevezés. A törté-
ne ti forrásokban a Csontos-halom névváltozat 
is gyakran szerepel. Az előtag magyarázatá-
hoz lásd Csontos. — Drén–Molnár 2011, 
Gyar mathy szerk. 1996: 28, HdL18, 19, HdT. 
19. sz., 1900, HKFT., Komoróczy 1971: 331, 
MKFT., M. Nepper–Sőregi–Zoltai 1980: 102, 
Tóth 1972: 16, Török 2009: 10. — T5-E5.
Csontos-kert 2011: Csontos-kert ~ Csontos-ker-
ti- sz¬l¬ ~ Sz¬l¬ ~ Sz¬ l¬skert. | A do rogi 
ha tár keleti r½sz½n jobra van a Lêkert, balra 
a Csontos-kert. | A Feh½rtêi út egyik oldalán 
van a Csontos-kerti-sz¬l¬, a Feszülett¬l 
visszább. | Megyünk a Sz¬l¬be, úgy mond-
ják. 1986: Csontos kert, 1981: Csontoskert, 
1967: Csontoskert, 1965: Csontoskert, 1938: 
Cson tos kert, 1937: Csontoskerti tanyák, 1932: 
Cson tos kert, 1929: Csontos kert, 1914: Cson-
tos kert, 1913: Csontos kert, 1909: Csontos 
kert, 1900: Szőlők, 1893: Csontos kert, 1890: 
Cson tos kert, 1884: Csontos kert, 1874: Szöllős
kert, 1872: Szőllőskert. — A Gáttól északra, a 
Cson tos nevű határrész keleti oldalán húzódó 
zárt kert. Szőlőskert volt, „az 1874-ik évben 
34 hold és 604 öl terület szőllőnek osztatván 
ki”. Szőlő már nincs benne, ma szántóföldnek 
hasz nálják. A Dorogot körülvevő területeket 
sző lőföldként használták, ezért is hívják még 
ma is Szőlő-nek, Szőlők-nek, Szőlőskert-nek 
eze ket a területeket. A gazdasági központok, 
ame lyeket mezei kertnek vagy szőlőskertnek 
ne veztek, a mezőváros gyors növekedése miatt 
ke rültek ki a határba. A Csontos-kert általáno-
san ismert név, ritkábban Csontos-kerti-szőlő-
nek is mondják. A név előtagjának magyaráza-
tához lásd Csontos. — HdL7, 8, 16, 18, 19, 20, 
21, 23, 36, 37, HdT. 1874, 1900, 1914, Hnt. 
1937, 1967, 2011, Imre 1965: 16, Komoróczy 
1971: 331, MoFnT. 2, Tóth 1972: 16, Török 
2009: 10, Veliky 1967: 33–35. — T5-F5.
Csontos-kerti-szőlő lásd Csontos-kert
Csorda(fel)hajtó dűlő lásd Gáti dűlő
Csordahajtó (út) lásd Gáti dűlő
Csordajáró-legelő lásd Gáti-legelő
Csordajáró út lásd Gáti dűlő
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Csordalegelő lásd Gáti-legelő, Gyep
Csődör boltja 2011: Cs¬dör boltja. — Bolt 
volt a Mátyás körút és Viditó út sarkán. A ház 
még megvan. A Csődör az egykori tulajdonosá-
nak volt a ragadványneve. — T30-B4.
Csődörös kaszárnya lásd Méntelep 
Csörsz-árok lásd Nagy-árok
Darabos utca 2011: Darabos utca, 1972: Da-
ra bosucca, 1965: Darabos utca. — Az Árpád 
kör utat és a Hétút utcát összekötő utca a belte-
rület délkeleti részén. Az 1965-ös forrás szerint 
cikk cakkosan kanyarog, innen nyerte nevét. — 
Im re 1965: 9, Tóth 1972: 17. — T30-C4.
Daru zug 2011: Daru zug, 1972: Daruzug, 
1965: Daruzug, 1944–1946: Daru zug. — A 
Vö rösmarty utcából nyíló zsákutca. Az 1972-
es forrás szerint a névadáskor csak Daru nevű 
csa ládok laktak itt. Hivatalos név. — Imre 
1965: 9, HdL40, Tóth 1972: 17. — T30-B3.
Debei lásd Debeje-halom
Debeje dűlő 2011: Debeje düll¬. — Dűlőút a 
do rogi határ délkeleti részén. Nevét a mellette 
fek vő Debeje-halomról kapta. — T10-C2.

Debeje lásd Debeje-halom
Debeje-halom 2011: Debeje-halom ~ De be  je, 
1996: Debeje-hlm. [halom], 1981: De be je- 
ha lom, 1980: Debeje halom, 1972: De be je-
ha    lom, Debeje, 1900: Debeje hal[om], 1893: 
De  be je, 1884: Debeje hal[om], 1882: Debeje 
ha   lom, 1858: Debeje halom, 19. sz.: Debeje ha -
l[om], 1763–1785: Debei. — A település köz -
pontjától délkeletre 3,7 km-re, a Nagy-erdő-

höz vezető dűlő nyugati oldalán található 127 
méter magas domb. Régészetileg feltáratlan. 
Az I. katonai felmérésen szereplő Debei adat 
Debej és Debeji formaként egyaránt azono-
sít ható. Debeje-ként is használatos. A név 
ere dete ismeretlen. — Drén–Molnár 2011, 
EKFT., Gyarmathy szerk. 1996: 28, HdL19, 
HdT. 19. sz., 1900, HKFT., MKFT., MoFnT. 2, 
M. Nepper–Sőregi–Zoltai 1980: 102, Tóth 
1972: 17, Varga 1882: 129. — T10-C2.
Debrovszki-féle-ház 2011: Debrovszki-f½le-
ház. | A Tokaji úton, a Görög katêlikus temp-
lommal szemben volt a Debrovszki-f½le-ház. 
Deb rovszki Margit doktorn¬ lakott itt. — Ház 
a Tokaji úton. Fontosabb tájékozódási pont volt, 
mert itt működött a doktornő rendelője is. Egy-
kori tulajdonosáról kapta a nevét. — T30-C3.
Decki kocsmája lásd Ancza Gyuri kocsmája
Demeter-malom lásd Vágott-hegyi malom
Demeter-tanya 2011: Demeter-tanya. — Ta-
nya a dorogi határ északkeleti részén. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. — T5-F4.
Diófa utca 2011: Diófa utca, 1972: Dijófaucca. 
— A belterület délnyugati részén lévő utca, kö-
zel a vasúthoz. Ez a terület a B. Tóth család bir-
tokában volt, ők telepítettek ide diófákat több 
holdnyi területen. Házuk a lebontott téglagyár 
épületének egy része volt. B. Tóth István mér-
nök halálával kihalt a család, a föld a köz ség 
tu lajdonába került, és a tanács házhelye ket 
osztott ki rajta. Hivatalos név. — Tóth 1972: 
17. — T30-A4.
Disznókút 2011: Disznêkút, -ba ~ Disz nê-
kút járás ~ Disznêkúti járás ~ Ki lin kút. | A 
köz s½g nek, mer akkor m½g nagyközs½g vêt 
Dorog, nem város, vêt ott egy sert½stelepe… 
oszt az½r nevezt½k Disznêkútnak. K½r dez-
t½k: Hun lakol? A Disznêkútba. | A Disz nê-
kút r½ gi neve a Kilinkút. 1986: Ki lin kú ti já-
rás, Disz núkúti járás, 1986: Disznókút, 1981: 
Disznókú ti-járás, 1972: Disznókuti járás, 1972: 
Disz nókut, 1965: Disznókút, 1941: Disz nókúti 
já rás, 1938: Disznókuti járás, Disz nókut járás, 
Disz nókut, 1937: Disznókúti tanyák, 1936: 
Disz  nó kut, 1933: Disznókuti járás, 1929: Disz -
no  kuti járás, 1926–1927: Disznókuti járás, 
1925: Disznókuti járás, 1914: Disznókuti já-
rás, 1913: Disznókúti tanyák, 1909: Disznókú ti 
já rás, 1909: Disznókutidűlő, 1905: Disznókúti 
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já  rás, 1898: Disznókúti járás, 1894: Disznókuti 
já  rás, 1893: Disznókuti járás, 1891: Kilinkuti 
j[á rás], 1886: Disznókuti járás, 1884: Disz-
nókúti járás, 1882: Disznokuti járás, 1881: 
Disz nókúti járás, 1877: Disznókuti kert, 1877: 
Disz  nókuti járás, 1875: Kilinkut, 1875: Disznó 
kut. | Kilinkut máskep Disznó kut. 1871: Disz-
nókúti járás, 1858: Kilin kút, 1853: Kilinkuti 
já rása, 1853: Kilinkuti jarasa. — Határrész 
Haj dúdorog belterületétől északra. Északon a 
Gö rögkúttal és a Szállásfölddel határos, kele-
ti oldala egyben az újfehértói határ, délen a 
Cson tosig nyúlik, nyugati része a Tokaji úton 
át egészen a hajdúnánási határnál végződik. 
1843-ban a határt négy járásra (azaz határrész-
re) osztották: Görögkúti, Kilinkúti, Zajgatói és 
Gyú  lási járásra. Ezek közül a Kilinkúti-járás 
a ma ismert Disznókút. Feltehető, hogy ez a 
te rület vagy egy része egy Kilin nevű ember 
tu lajdonában volt. Ilyen személynév azonban 
nincs a jelenkori dorogi személynevek között. 
A birtokon lévő kút Kilin-kút vagy Kilin kút-
ja lehetett. Később az elnevezés átvonódott a 
tu lajdonos földjére is. A Disznókút elnevezés 
bi zonyára onnan ered, hogy ezen a területen 
ser téseket legeltettek. A helybeliek régen úgy 
is magyarázták a nevet, hogy belefulladt a kút-
ba egy disznó, ezért nevezték el Disznókút-nak 
a területet. Részei: Disznókút-észak, Disznó-
kút-kelet, Disznókút-nyugat. Ritkábban Disz-
nó kút(i)-járás-nak is nevezik. A hely eredeti 
Ki linkút elnevezését ma már kevesen ismerik. 
Tör téneti forrásokban a Kilinkúti-járás és a 
Disz nókúti-kert nevek is szerepelnek a terület-
re vonatkozóan. — HdL2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 
38, HdT. 1914, Hnt. 1913, 1937, Imre 1965: 
16, Komoróczy 1971: 331, MKFT., MoFnT. 
2, Tóth 1972: 18, Török 2009: 10, Veliky 
1971: 85. — T4-B4, T5-F1.
Disznókút dűlő 2011: Disznêkút düll¬ ~ Gi-
ru düll¬, 1986: Disznókútidűlő, 1972: Disz-
nókutidüllő. — Földút a dorogi határ északke-
leti részén. A Temető dűlő déli részétől északi 
irányban halad a Disznókút végéig, majd kelet 
fe lé kanyarodva a fehér tói határnál végződik. 
Gi ru dűlő-nek is nevezik, mert mellette fek-
szik a Giru-tanya. Történeti forrásokban Disz-
nókúti dűlő-ként is szerepel. — Tóth 1972: 
17, Török 2009: 10. — T5-E4.

Disznókút-észak 2011: Disznêkút-észak ~ 
Disz   nókút-észak, 1981: Disznókút észak, 1967: 
Disz  nókút (Északi). — Határrész a település 
észa ki részén. A Disznókút része. Északon a 
Gö rögkúttal, keleten a kálmánházi határral, dé-
len a Disznókút-kelet, nyugaton pedig a Szál-
lás föld-dél határrésszel szomszédos. — Hnt. 
1967, 2011, MoFnT. 2. — T3-G5G4, T5-E3F1.
Disznókúti általános iskola lásd Disznókúti 
is kola
Disznókúti dűlő lásd Disznókút 
Disznókúti iskola 2011: Disznêkúti iskola ~ 
Disz nêkúti általános iskola ~ Szállásf¬d-dél 
ta nyai iskola. | A Disznêkúti iskola a nev½t 
on nan kapta, hogy vêt itt sert½stelep. | Fent 
vêt a parton a Szállásf¬d-dél tanyai iskola. | 
A Rehê-f¬dhöz, ha megyünk kifele keletnek, 
kö rülbelül f½lúton bal k½zre esik, ott vêt az 
is kola. 1972: Szállásföld-Dél Tanyai Iskola. — 
Egy kori iskola a dorogi határ északi részén, a 
Szál lásföld délkeleti csücskében, a Disznókút 
észa ki határánál. Az 1930-as években alapítot-
ták. Egy tanerős osztatlan iskolaként indult, de 
ké sőbb két tanerős, részben osztott iskolaként 
mű ködött. Az 1969/70-es tanévben megszűnt. 
Disz nókúti általános iskola-ként és Szállás-
föld-dél tanyai iskola-ként is ismerik. — Papp 
1971: 210, Tóth 1972: 49. — T5-E2.
Disznókút(i)-járás lásd Disznókút
Disznókúti-kert lásd Disznókút
Disznókút-kelet 2011: Disznêkút-kelet, 1981: 
Disz nókút kelet, 1967: Disznókút (Keleti). — 
Ha tárrész a település északkeleti részén. A 
Disz nókút része. — Hnt. 1967, 2011, MoFnT. 
2. — T5-E3E4.
Disznókút-lapos 2011: Disznêkút-lapos ~ 
Ki   linkút-lapos ~ Támcsu-lapos, 1986: Disznó-
kút lapos, 1972: Disznókut lápos, 1972: Disz-
nó  kutlapos, 1960: Disznókút lapos, 1900: 
Disz  nó kút lápos, 19. sz.: Disznó kút lápos, 
1884: Disznó kút lápos, 1858: Disznó kút la-
pos. — Mélyen fekvő, mocsaras terület a do-
rogi határ északkeleti részén, a Disznókút ha-
tárrész közepén. Az 1858-as katonai felmérés 
gé meskutat is jelöl ezen a helyen. Kiterjedé-
se a 20. század elején nagyobb volt. Területe 
év ről évre csökken, ugyanis minden évben 
szán tanak fel belőle egy kis részt. Ritkán a 
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Ki linkút-lapos nevet is használják a földterü-
let re. A Tám csu-lapos megnevezést, mely tu-
laj donosának nevét őrzi, kevesen ismerik. A 
tör téneti forrásokban Disznókút-lápos-ként is 
sze repel. — HdT. 19. sz., 1900, HdT. 1960, 
HKFT., MKFT., Tóth 1972: 19, Török 2009: 
11. — T5-E4.
Disznókút-lápos lásd Disznókút-lapos
Disznókút-nyugat 2011: Disznêkút-nyugat, 
1981: Disznókút nyugat, 1967: Disznókút (Nyu-
ga ti). — Határrész a dorogi határ északnyu gati 
te  rületén. A Disznókút része. — Hnt. 1967, 
2011, MoFnT. 2. — T4-B4C3.
Disznóvásár-kert 2011: Disznóvásár-kert ~ 
Disz  nóvásárt½r. — Egykori disznóvásártér a 
je lenlegi Hajnal és Vásárhelyi utcán. Minden 
hé ten volt itt disznóvásár. Később a Fehértói 
út ra, a gázcseretelep mellé telepítették. Disz-
nóvásártér formában is ismerik. Vö. Vásártér. 
— T30-C5.
Disznóvásártér lásd Disznóvásár-kert
Dobi Dénes tanyája 2011: Dobi Dénes tanyá-
ja ~ Dobi Dénes-tanya. — Tanya a dorogi határ 
északnyugati részén, a Disznókút-nyugat terü-
letén. Tulajdonosáról kapta a nevét. Ritkábban 
Do bi Dénes-tanyá-nak is mondják. — T4-B4.
Dobi dűlő 2011: Dobi düll¬. — Dűlőút a do-
rogi határ nyugati részén. Nevét a közeli Dobi 
Dé nes tanyájáról kapta. — T4-B4.

Dobi Sándor tanyája 2011: Dobi Sándor ta-
nyája ~ Dobi-tanya. — Tanya a dorogi határ 
észa  ki részén, a Szállásföld-közép határrészen. 
Do bi-tanya-ként is ismerik. — T4-C2.
Dobi-tanya lásd Dobi Sándor tanyája 

Dohánybeváltó 2011: Dohánybeváltê ~ Do-
hánygyár ~ Fábrika, Gba ~ Ruhagyár. | A mosta-
ni Ruhagyár r½gen Dohánybeváltê volt. | So-
ha nem monták azt Dohánybeváltênak, csak 
Fáb rikának. | Ugyanaz az ½pület a Ruhagyár, 
mint a Dohánybeváltê. 1972: Dohánbevátó, 
1914: M[agyar] k[irályi] Dohánybeváltó hi-
vatal, 1893: M[agyar] k[irályi] dohánybeváltó 
hi vatal, 1891: Dohányraktár, 1884: Dohánybe-
váltó Hivatal. — Dohány-, majd ruhagyár volt 
a belterület déli részén. Egyes források szerint 
1885-ben léte sült, bár az 1884-es kataszteri 
tér képen már szerepel. 1935-ig az ideszállított 
do hányt ebben a gyár ban erjesztették, szárítot-
ták, később már csak a szárítást végezték itt. 
1969-ben végleg megszűnt. 1962-ben az épü-
letek egy részét a Debreceni Ruhagyár kihelye-
zett telepe kapta, innen ered a Ruhagyár elne-
vezése. 1969-ben a másik rész a Cse peli Papír-
ipari Vállalat telepe lett. Nemrég a Ruhagyár 
is megszűnt. Dohánygyár és Fábrika néven 
is említik. Történeti forrásokban Dohányrak-
tár, valamint a hivatalos Dohánybeváltó Hiva-
tal és Magyar Királyi Dohánybeváltó Hivatal 
né ven is szerepel. — HdL17, 18, HdT. 1914, 
Ko moróczy 1971: 331, Szakál 2012: 27, Tóth 
1972: 19. — T30-B4.
Dohánybeváltó utca 2011: Dohánybeváltê 
ut ca ~ Fábrika köz. | Monták, hogy ott lakik 
a Fábrika közön. 1972: Dohánbevátóucca, 
1965: Dohánybeváltó utca. — Utca a belterü-
let délnyugati részén. Az itt található Dohány-
beváltó üzemről kapta a nevét. Hivatalos név. 
Né hányan még ismerik a régi, Fábrika köz 
meg jelölését, amely a Dohánybeváltó másik, 
Fáb rika nevét őrzi. — Imre 1965: 9, Tóth 
1972: 19. — T30-B4.
Dohánygyár lásd Dohánybeváltó 
Dohányraktár lásd Dohánybeváltó
Dohány utca 2011: Dohány utca, 1972: Do-
hány ucca, 1965: Dohány utca. — A Fehértói 
út tal párhuzamos utca. Egyesek szerint régen 
ez a terület dohánnyal volt beültetve, innen az 
el nevezése. Mások azonban úgy vélik, hogy 
azért kapta ezt a nevet az utca, mert azok a 
gaz dák éltek itt, akik dohányt termesztettek. 
Hi vatalos név. — Imre 1965: 9, Tóth 1972: 
19. — T30-C3.
Domb utca 2011: Domb utca, 1972: Domb uc-
ca, 1965: Domb utca. — A Fehértói út jobbol-

Dobi Sándor tanyája
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dali mellékutcája. Egyes források szerint a név 
on nan ered, hogy magasabb szinten épültek a 
há zak a többiekhez viszonyítva. Mások szerint 
az utca közepén egy nagy domb volt, amely az 
idők folyamán erősen meg kopott. Hivatalos név. 
— Imre 1965: 9, Tóth 1972: 19. — T30-C3.
Dorog lásd Hajdúdorog (a település helynév-
tárának elején)
Dorogegyház(a) lásd Hajdúdorog (a telepü-
lés helynévtárának elején)
Dorogháza lásd Hajdúdorog (a település hely-
névtárának elején)
Dorogi csárda 2011: Dorogi csárda ~ Csár-
da. | A Tokaji út legvégén vêt a Csárda. | A 
Fe h½rvári-tanya mögöt vêt a Csárda, mert 
itt ojan hosszú vêt a határ, hogy kellett egy 
csár da. 1972: Dorogi csárda, 1914: Dorogi 
csár da, 1900: Doroghi cs[árda], 1893: Doro gi 
csárda, 1884: Doroghi cs[árda], 1869: Doro-
gi csárda, 1858: Doroghi csárda, 19. sz.: Do-
roghi cs[árda]. — Egykori csárda a Szállás-
föld északi részén, a nánási határ mellett, a mai 
Po gácsás-tanya helyén. 1925-ben megszűnt, 
épü lete az 1940-es évek végéig még állt. Ma 
már csak az idősebbek emlékeznek rá. Az egy-
kori csárdát körülvevő földterületet azóta is 
Do ro gicsárdá-nak vagy Csárdá-nak nevezik 
(lásd Csár da-domb). (Lásd még Hajdúnánás 
helyne vei között, a Hajdú-Bihar megye hely-
nevei című so rozat egy későbbi kötetében.) — 
HdL18, 19, 30, HdT. 19. sz., 1900, HkerT. 1869, 
HKFT., MKFT., Tóth 1972: 19. — T2-C1.
Dorogicsárda lásd Csárda-domb
Dorogi fürdő lásd Magi-fürdő
Dorogi-erdő lásd Nagy-erdő
Dorogi-tó lásd Viditó
Dorogtelek lásd Hajdúdorog (a település 
hely névtárának elején)
Dózsa György utca 2011: Dêzsa György ut-
ca, 1965: Dózsa György utca. — A belterület 
dél nyugati szélén található utca. — Imre 1965: 
9. — T30-A4.
Dög-lapos 2011: Dög-lapos. | Nánás fel½, a 
mos  tani temet¬ fel½ van a Dög-lapos. 1986: 
Dög lapos, 1972: Döglapos, 1914: Dög lapos, 
1893: Dög lapos, 1884: Döglapos. — A Zajga-
tó északi részén lévő, mélyen fekvő terület 
volt, nem messze a nánási határtól. Nem nagy 

ki terjedésű, távol a lakott területtől, így alkal-
mas volt arra, hogy a város dögtelepe legyen. 
Nagy pestis- és ko lerajárványok idején ide 
hord ták az elhullott állatokat. Ma már keve-
sen használják a nevet. — HdL18, HdT. 1914, 
Ko moróczy 1971: 331, Tóth 1972: 20, Török 
2009: 12. — T9-G1.
Dulavics tanyája 2011: Dulavics tanyája. 
— Egy kori tanya a dorogi határ északkele-
ti csücskében, a Görögkút-észak határrészen. 
Tu  lajdonosáról kapta a nevét. Ma már a helye 
sincs meg. — T3-G1.
Egyes-dűlő 2011: Egyes-düll¬. — Földterü-
let a Rákóczikertben. — T4-D4.
Egyház földje 2011: Egyház f¬dje ~ Kápta-
lan ~ Pap-föld ~ Papi-birtok ~ Papok f¬dje. 
| Az Egyház f¬dje az állomás fele vêt. De 
na gyon nagy terület vêt. Debrecen fele.| Az 
Egy ház f¬dj½t ½n Káptalannak tudom. | A 
Zaj gatê körny½k½n van a Papok f¬dje, mint 
az Iskola-f¬d. 1929: egyházi földek, 1914: 
egy házi földek, 1909: egyházi földek, 1894: 
egy házi földek, 1893: egyházi földek, 1884: 
egy házi földek. — A görög katolikus egyház 
tu lajdonában lévő földterület volt a határ déli 
ré szén, a Zajgatóban. A történeti forrásokban 
sze replő Egyházi-földek névforma is tulajdon-
névi értékű lehetett, s nem csupán a föld birto-
ko sát jelölte meg. Napjainkban többféle né-
ven, Papok földje-ként, Pap-föld-ként, Papi-
bir tok-ként és Káptalan-ként is ismerik. Ma 
a Tedej Zrt. által művelt földterület, a Tedej 
föld je része. — HdL12, 18, 22, 23, 29, 30, 36, 
HdT. 1914, Komoróczy 1971: 332. — T9-G2.
Egyházi-földek lásd Egyház földje
Ék utca 2011: Åk utca, 1972: Ikucca. — A 
Nyír egyházi utcából nyíló utca. Egyik vége ék 
alak ban összeszűkül, innen ered a neve. Hiva-
talos név. — Tóth 1972: 21. — T30-C3.
Első kerület 2011: Első kerület ~Első tized
Hegy tized, -be. | N½gy kerület vêt Dorogon 
r½ gen is, csak akkor tizednek hívták. Mind-
egyik tizednek vêt temet¬je. Ha valaki más-
hová akarta temetni a rokonát, fizetni kellett
ér te. Az els¬ kerület volt a mijenk, a Hegy 
ti zed. 1972: Hetytized, 1965: Hegytized. — A 
bel terület északkeleti részén lévő településrész 
a Tokaji és a Fehértói út között. A tizedek ki-
alakulásának története a hajdúkorig vezethető 
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vissza. A városvezetés kifejlődésével párhuza-
mosan alakulhatott ki az utcatizedek hálózata. 
A hajdúk letelepülése előtti katonai tisztségvi-
se lők lettek a város vezetői. A város élén a ka-
to nai szervezet parancsnoka, a hajdúkapitány 
állt. Mellette fontos szerepet töltöttek be a 
ti zedesek is. Dorogot négy részre osztották, 
egy-egy tized a tizedes vezetésével ide települt 
le. A tizedes irányította a parancsnoksága alatt 
ál ló hajdúk polgári életét és katonai városvédő 
szol gálatát. A katonai igazgatást nagyon lassan 
vál totta fel a polgári. Dorognak négy főútja 
van, melyek kereszt alakban szelik egymást. 
Egy-egy főút közé eső negyed körcikk alakú 
te rületre települt egy-egy katonai tized. A négy 
ti zed területileg egyenlő nagyságú volt. Mind-
egyik tized különálló, zárt világot alkotott. 
Írat lan törvények szabályozták például a tize-
dekben lakók közötti érintkezést, párválasztást 
stb. A temetkezés szintén csak az adott tized-
ben volt engedélyezett. Az idők folyamán a 
ka tonai egység nevét ráértették arra a területre 
is, ahová az letelepült. Így az embercsoportot 
je lentő tized szó a hajdúvárosokban helyet je-
lölő jelentéssel bővült. Északon a Tokaji úttól 
ke letre a Fehértói útig a Hegy tized, nyugatra 
a Telekhegy tized terül el. Délre, a Böszörmé-
nyi úttól keletre a Fehértói útig a Gát tized, 
tő le nyugatra a Nánási útig a Viditó tized. A 
ti zedek szerepe ma már megszűnt, amit az is 
je lez, hogy helyettük a kerület szót használják, 
az idősebbek viszont még ma is gyakran ezek 
alap ján tájékozódnak. A Hegy tized elnevezést 
ál talánosan ismerik ugyan, de az Elsőkerület
az elterjedtebb név, illetve az idősebbek az El-
ső tized megnevezést is használják. Az előbbi 
el nevezés talán onnan ered, hogy a település-
nek ez a része magasabban fekszik, mint a 
kör nyezete. — Dávid 1971: 50, Imre 1965: 4, 
Tóth 1972: 30. — T30-C3.
Első tized lásd Első kerület
Epreskert 2011: Epreskert. | Dorog alatt van 
az Epreskert. 1986: Epreskert, 1972: Epres-
kert, 1965: Epreskert, 1932: Epres kert, 1929: 
Ep reskert, 1914: Epreskert, 1909: Epreskert, 
1893: Epreskert, 1884: Epreskert, 1877: Epres 
kert, 1875: Epres kert, 1871: Epreskert. — A 
To kaji út nyugati oldalán a belterülettől észak-
ra, a Szállásföld, Disznókút, Rákóczikert által 
ha tárolt kb. 82 kat. holdnyi terület. Egykor 

a Rákóczikerthez tartozhatott, és a lakosság 
kony hakertjei voltak itt. Eperfákkal ültették 
be. 1875-ben azt említik, hogy a terület földje 
jó termőföld, amelyben kendert s konyhanövé-
nye ket termelnek. A fehér eperfa a selyemher-
nyó-tenyésztéssel párhuzamosan a 18. század-
ban terjedt el hazánkban. Még 1972-ben is jó 
né hány eperfa volt a területen, napjainkban 
azon ban már szántóföld. — HdL5, 8, 9, 18, 
19, 23, 28, 36, 37, HdT. 1914, Imre 1965: 16, 
Ko mo róczy 1971: 331, MNL. eperfa, Tóth 
1972: 20, Török 2009: 12. — T4-D4.
Erdészház lásd Pufli tanyája
Erdő lásd Nagy-erdő
Erdő-föld lásd Nagy-erdő
Erdő-földi-szántó 1890: Erdőföldiszántó. — 
A Nagy-erdő melletti földterület megjelölése 
le hetett. — HdL16. — T10-C3.

Erődfal 2011: Erődfal, 1965: Várfal. — A 
Gö  rög katolikus templomot körülvevő lőréses 
ke  rítésfal. Műemlék, a régi templomerőd ma-
radványa. A templomerődöt 1611-től 1640-ig 
vár fal védte, ennek egy oldala maradt fenn. A 
ré gészeti leletek alapján a 16. századból való 
le het. — Angyal szerk. 2000: 305, Imre 1965: 
17. — T30-C3.
Étterem lásd Nyári mulató
Fábrika lásd Dohánybeváltó 
Fábrika-kert 2011: Fábrika-kert. | A Fábrika-
kert ben volt a Futballpája. — Beépítetlen terület 
volt a város belterületének déli részén. Ne vét on-
nan kapta, hogy ezen a területen műkö dött a Do-
hánybeváltó, más néven a Fábrika. — T30-B4.

Erődfal. Mögötte a Görög katolikus templom. 
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Fábrika köz lásd Dohánybeváltó utca
Faraktár 2011: Faraktár. |Frenkelnevűzsi-
dê volt a tulajdonosa a Faraktárnak. Ez volt 
a r½gi tüz½p, a vasút mellett. 1986: Faraktár, 
1972: Faraktár, 1893: Faraktár, 1884: Farak-
tár. — Egykori faraktár a vasútállomástól 
dél  keletre, a Böszörményi út mellett. A mai 
TÜZÉP-hez hasonló rendeltetéssel 1946-ig mű-
ködött. Vö. még Frenkel-féle-ház. — HdL18, 
Komoróczy 1971: 331, Tóth 1972: 21, Török 
2009: 12. — T30-B5.
Farkas Antal tanyája 2011: Farkas Antal ta-
nyája. — Egykori tanya a Szállásföld-észak ha-
tárrészen, a Temető dűlő mellett. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — T2-D4.
Farkas István tanyája 2011: Farkas István 
ta nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Görögkútban, az Iskola dűlő mellett. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T3-E4.
Farkas Lajos boltja lásd Lázár Lajos boltja
Farkas László tanyája 2011: Farkas Lászlê 
ta nyája. — Egykori tanya a dorogi határ észa-
ki részén, a Görögkútban, az Iskola dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. Mintegy 
húsz éve szűnt meg. — T3-E4.
Farkas Sándor tanyája 2011: Farkas Sándor 
ta nyája. — Egykori tanya a dorogi határ észa-
ki részén, a Görögkútban, az Iskola dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E4.
Farkas zug 2011: Farkas zug, 1972: Far kazs-
zug. — Zsákutca a belterület északi részén. Az 
elő tagja talán Farkas családnevűekre utal. Hi-
vatalos név. — Tóth 1972: 21. — T30-B2.
Fazekas-birtok lásd Fazekas-tanya
Fazekas-erdő 2011: Fazekas-erd¬. — Egyko-
ri erdő a dorogi határ északi részén, a Görög kút-
dél határrészen, a Homokbánya helyén. Az itt 
lévő Fazekas-tanyáról kapta a nevét. — T3-F4.
Fazekas-tanya 2011: Fazekas-tanya ~ Faze-
kas tanyája ~ Fazekas-birtok. — Egykori ta-
nya a dorogi határ északi részén, a Görögkút-
ban. Tulajdonosáról kapta a nevét. Fazekas 
ta nyája és Fazekas-birtok néven is ismerik. 
— T3-F4.
Fehér-halom 1986: Fehírhalom, 1960: Fehér-
ha lom, 1900: Fehér hal[om], 1893: Fe hér-
ha  lom, 1884: Fehér hal[om], 19. sz.: Fehér 
ha l[om]. — A Gyúlásban lévő mesterséges ki-

emelkedés. A teteje erősen szikes lehetett, en-
nek fehér színe után kaphatta a nevét. (Ehhez 
lásd még a Fehér-szik szócikkét.) Ma már sem 
a név, sem a hely nem ismert. — HdL19, HdT. 
19. sz., 1900, 1960, HKFT., Tóth 1972: 21, 
Tö rök 2009: 12. — T11-E3.
Fehér Laci tanyája 2011: Feh½r Laci tanyája 
~ Feh½r-tanya. — Tanya a dorogi határ északi 
ré szén. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T4-D3. 
Fehér-szik 2011: Feh½r-szík ~ Nagy-szik ~ 
Nagy-szík. | Van egy nagy szik, azt Feh½r szík-
nek hívják. Vízállás, amikor sok es¬ van. Ha 
nincs es¬, megrepedezik, nem terem meg rajta 
sem  mi. A Gátba vêt. 1960: Fehér-szik, 1900: 
Fe  hér szik, 1884: Fehér szik, 1858: Fehér szék, 
19. sz.: Fehér szik. — Szikes, mélyen fekvő te-
rület a település déli részén, a Gát határrészen. 
Ki fehéredő, szikes talajáról kaphatta a nevét. 
Ke vesek által használt név. Nagy-szik-nek is 
ne vezik. — HdT. 19. sz., 1900, 1960, HKFT., 
MKFT. — T10-B3.
Fehértai út lásd Fehértói út
Fehér-tanya lásd Fehér Laci tanyája
Fehértói országút lásd Fehértói út
Fehértói út 2011: Feh½rtêi út ~ Fehértai út 
~ Újfeh½rtêi út, 1986: Fejírtójiút, 1972: Fe-
jir  tajiut, Fejirtajiucca, 1965: Fehírtaji utca, 
1893: fejértói ut, 1890: Fehertói ország ut, 
1884: Újfehértói út, 1874: Fehértói út. — A 
te lepülés központjától, a Petőfi térről kele-
ti irányban Újfehértó felé vezető út. Egyike 
a négy főutcának. Keskeny földút volt, majd 
nagy kockakővel rakták le, 1964-ben leaszfal-
toz ták. Hivatalos név. Újfehértói út-ként is 
em lítik. Történeti forrásokban Fehértói utca-
ként, illetve Fehértói országút-ként is szere-
pel. — HdL16, 19, HdT. 1874, Imre 1965: 9, 
Ko  moróczy 1971: 332, Tóth 1972: 21–22, Tö-
rök 2009: 12. — T30-C3.
Fehértói utca lásd Fehértói út
Fehérvári István tanyája lásd Fejérvári Ist-
ván tanyája
Fehérvári Péter tanyája lásd Fejérvári Pé-
ter tanyája
Fehérvári Sándor tanyája 2011: Feh½rvári 
Sán dor tanyája. — Tanya a dorogi határ északi 
ré szén, a Szállásföld északnyugati határánál. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T2-D1.
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Fehérvári-tanya 1. 2011: Feh½rvári-tanya. 
— Tanya Hajdúdorog északkeleti részén, a 
Rá   kóczikert mellett. Tulajdonosáról kapta a 
ne  vét. — T5-E4.
Fehérvári-tanya 2. 2011: Feh½rvári-tanya. 
— Tanya a dorogi határ déli részén, a Kölesföld 
ha tárrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T10-B3.
Fejérvári Imre tanyája 2011: Fej½rvári Imre 
ta nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, a Tokaji úton. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T2-C3.
Fejérvári István tanyája 2011: Fej½rvári 
Ist  ván tanyája ~ Feh½rvári István tanyája. — 
Ta  nya a dorogi határ északi részén, a Szállás-
föld-észak határrészen, a Tokaji úton. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. — T2-C3.
Fejérvári Péter tanyája 2011: Fej½rvári P½-
ter tanyája ~ Feh½rvári P½ter tanyája. — Ta-
nya a dorogi határ északi részén, a Szállásföld-
észak határrészen, a Tokaji úton. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — T2-C3.
Fekete János sűrűje 2011: FeketeJánossű-
rűje.|AFojástêl nyugatra van a Fekete Já-
nossűrűje.Mamárcsakpárdarabfavanitt. 
1884: Fekete János sűrűje, 1858: Fekete Já-
nos szürje, 19. sz.: Fekete János sűrűje. — 
Egy kori akácerdő a dorogi határ déli részén, 
a Kölesföld határrészen. Egy 1979-es térkép 
még erdőként jelzi. A Kölesföld délkeleti ré-
szén a Gáti dűlő mellett volt valaha Fekete Já-
nos tanyája. A tanya mellé ő telepített kisebb 
akác erdőt, amit róla neveztek el. A fák nagy 
ré szét már kivágták, így a nevet is csak keve-
sen ismerik. Az 1858-ból való adat bizonyára 
té ves lejegyzés eredménye. — HdT. 19. sz., 
HKFT., MKFT., Tóth 1972: 22, Török 2009: 
13. — T10-B3.
Fekete-tó 2011: Fekete-tê. | A Fekete-tê he-
j½  re ½pült a Fürd¬,asűrűmellett.— Termé-
szetes tó. Mellette van a Fekete János sűrűje, 
ami vel a neve is összetartozhat. — T10-B2.
Felbermann-tanya 2011: Felberman-tanya ~ 
Zsi  dê-tanya. — Egykori tanya a dorogi ha-
tár északi részén, a Szállásföld-közép határré-
szen, a Tokaji út mellett. Tulajdonosáról, Fel-
ber mann Sándorról kapta a nevét, aki az első 
vi lágháború után kezdett itt gazdálkodni. Tu-

lajdonosának származása után Zsidó-tanya né-
ven is ismerik. — HDA. 56. — T4-D1.

Felső-Kilinkút 1857: Felső-Kilinkút. — Az 
egy  kori Kilinkút (a mai Disznókút) része. Pon-
tosan nem lokalizálható, és teljes bizonyosság-
gal nem azonosítható a Disznókút egyik részé-
vel sem. Vö. Alsó-Kilinkút. — HdL3.
Fenyőerdő 2011: Feny¬erd¬ ~ Fenyves, -be 
~ Fenyves-erd¬. | A Feny¬erd¬b¬l hoztunk 
karácsonyfát gyerekkorunkban. 1986: Fenyőer-
dő, Fenyves, 1972: Fenyőerdő, Fenyvezs. — 
Egy kori fenyőerdő a dorogi határ északi részén, 
a Görögkút-észak határrészen. Az 1930-as 
évek ben telepítették, de pár éve kivágták. Feny-
ves- ként és Fenyves-erdő-ként is ismerik. — 
Tóth 1972: 22, Török 2009: 13. — T3-F2F3.
Fenyves lásd Fenyőerdő 
Fenyves-erdő lásd Fenyőerdő
Fiúiskola lásd Iskola úti iskola, Líceum, Mó-
ra Ferenc általános iskola 
Fiúkollégium lásd Helytörténeti múzeum
Focipálya lásd Sportpálya
Fodor Antal tanyája 2011: Fodor Antal ta-
nyája. — Tanya a dorogi határ délkeleti részén. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T10-D3.
Fodor György tanyája 1. 2011: Fodor György 
ta nyája — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, a Temető dűlő 
mel lett, a Temető-hegytől északra. Tulajdono-
sáról kapta a nevét. — T2-D3.
Fodor György tanyája 2. 2011: Fodor György 
ta nyája. — Tanya a dorogi határ délkeleti 
csücs  kében, a Gyúlásban. Tulajdonosáról kap-
ta a nevét. — T11-E3.

Fodor-lapos  Fotó: Füz László
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Fodor István tanyája 2011: Fodor István ta-
nyája. — Tanya a dorogi ha tár északnyugati ré-
szén. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T4-C3.
Fodor-lapos 2011: Fodor-lapos. — Mélyen 
fek vő terület a dorogi határ déli részén, a Gát 
ha tárrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T10-B3B4.
Fodor Miklós tanyája 2011: Fodor Miklês 
ta nyája. — Tanya a dorogi határ déli részén, a 
Kö lesföld határrészen. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T10-B2.
Fodor Sándor tanyája 2011: Fodor Sándor 
ta nyája. — Tanya a dorogi határ délkeleti ré-
szén. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T10-D3.
Fogadó lásd Szálloda
Fogadó út lásd Fogadó utca
Fogadó utca 2011: Fogadê utca ~ Fogadê 
út. | Az½r híjják Fogadê útnak, mert ot vêt 
a fogadêamostaniMűvel¬d½si ház hej½n. 
1972: Fogadóucca, 1965: Fogadó utca. — A 
Bö szörményi út nyugati oldalának második 
mel lékutcája. Az utca nevét a végén lévő No-
vella vendégfogadó-ról nyerte. Hivatalos név. 
Fo gadó út-ként is ismerik. — Imre 1965: 9, 
Tóth 1972: 22. — T30-B4.
Folyás 2011: Fojás ~ Gáti-fojás. | Ez itt any-
nyira alacsony terület volt, hogy lefojt ide 
fen tebbr¬l a víz. A vidi vasúti átjárênál 
van egy árok, abba fojt. Valamikor elapadt, 
ojankor rendesen tudtákművelni.1986: Gáti 
fo lyás, 1981: Gáti-folyás, 1900: Gáti folyás, 
1893: Folyás, 1884: Gáti folyás, 1858: Gáti 
fo lyás, 1831: Gáti folyás ere, 19. sz.: Gáti fo-
lyás. — Vízfolyás volt a dorogi határ déli és a 
hajdúvidi határ északkeleti részén. A Gát ha-
tárrész közepén észak–déli irányban folyt, a 
Csordalegelőtől pedig keletre húzódott. Elhe-
lyez kedése alapján Gáti-folyás-ként is isme-
rik, történeti forrásokban pedig Gáti-folyás 
ere- ként is szerepel. — HdL19, HdT. 19. sz., 
1900, HKFT., MKFT., MoFnT. 2, Török 2009: 
14. — T10-C4.
Forrás-kút laposa 1972: Forráskut lapossa, 
1914: Forráskut lapossa, 1893: Forráskút la-
posa, 1884: Forráskút laposa. — A Lókertben, 
a Csattogótól délre fekvő lapos terület volt. Az 
elő tag feltehetőleg a közeli forrásra, a Csat-
togóra utal. Ma már nem ismerik a nevet. — 

HdL18, 30, Komoróczy 1971: 331, Tóth 
1972: 22. — T10-D1.
Főkefe lásd Pártház
Frenkel-féle-ház 2011: Frenkel-f½le-ház. — 
Épü  let a Kórház utca és a Böszörményi út sar-
kán. A Faraktár tulajdonosa, Frenkel lakott itt, 
a kertjében volt a Faraktár. — T30-C5.
Futballpálya lásd Sportpálya
Fürdő 1. 2011: Fürd¬ ~ Strandfürd¬. — 
Für  dő a város belterületének északi szélén. — 
T30-C1.
Fürdő 2. lásd Magi-fürdő
Fürdőbejáró 2011: Fürd¬bejárê. | A Für-
d¬ bejárê az a Magi-fürd¬höz vezet¬ út. — 
Föld út a dorogi határ déli részén, a Kölesföld 
ne vű határrészen. Az egykori Magi-fürdőhöz 
ve zet, innen ered a neve. — T10-B2.
Fürdő dűlő 2011: Fürd¬ düll¬, 1965: Fürdő
dűlő. — Dűlőút a dorogi határ déli részén, a 
Kö lesföld határrészen. A Fürdő utca folytatá-
sa, az egykori Magi-fürdőhöz vezet. — Imre 
1965: 15. — T10-B2.
Fürdőház 1972: Fürdőház, 1900: István Für-
dőház, 1884: Fürdöház, 19. sz.: Fürdőház. — A 
Ma gi-fürdő területén lévő épületsor, amelyben 
egy- és kétmedencés kabinok voltak. A fürdő 
meg szűnése után az épületből szerelőműhely 
lett. A történeti forrásban előforduló István-
für dőház alapjául a Szent István gyógyfürdő 
el nevezés szolgált (lásd ehhez Magi-fürdő). — 
HdT. 19. sz., 1900, HKFT., Szakál 2012: 27, 
Szűcs 1971: 182, Tóth 1972: 23. — T10-B3.
Fürdő-kert lásd Magi-fürdő
Fürdő út lásd Fürdő utca
Fürdő utca 2011: Fürd¬ utca ~ Fürd¬ út. | 
A Fürd¬utcátaMagi-fürdőmiatthívjákFür-
d¬ utcának. 1972: Fürdőucca. — A Hétút ut-
ca első mellékutcája. Az egykori Magi-fürdő 
fe lé vezet, innen ered az elnevezés. Hivatalos 
név. Fürdő út-ként is ismerik. Folytatása a 
Für dő dűlő. — Tóth 1972: 23. — T30-C4.
Fürj-ér 2011: Fürj-½r. | Dorog belterület½r¬l 
a belvizet k½t ½r, vagyis csatorna viszi ki, a 
Kö lesf¬di-½r ½s a Fürj-½r. 1981: Fürj-ér. — 
A 20. század második felében épült csatorna-
rend szer a belvíz elvezetésére. A Nagy-tó terü-
letéről indul, áthalad Dorog északnyugati ré-
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szén, s a nánási határnál hagyja el a települést. 
A névadás alapjául a fürj madárnév szolgálha-
tott. — MoFnT. 2. — T30-B1.
Füzes utca 2011: Füzes utca, 1972: Füzesucca. 
— A belterület északnyugati részén lévő utca. 
A Nagy-tó nevű vízállásos hely déli oldalát ha-
tárolja. Egyesek szerint sok fűzfa volt itt, ezért 
kap ta az utca ezt a nevet. Ma már nincs nyoma 
a fűzfáknak. Hivatalos név. — Tóth 1972: 23. 
— T30-B3.
Galamb utca 2011: Galamb utca, 1965: Ga-
lamb utca. — A település északkeleti részén 
lé vő utca. Egyes feltételezések szerint az el-
nevezés Galamb József kisbirtokos nevéből 
szár mazik, de talán valószínűbbnek tarthatjuk 
az állatnévi eredetet. Hivatalos név. — Imre 
1965: 9. — T30-D3.
Galamb-tanya 2011: Galamb-tanya. — Ta-
nya a dorogi határ északi részén, a Szállásföl-
dön, a Nyíregyházi út mellett. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T4-D2.
Gát 2011: Gát, -ba ~ Gáttanyák, 1986: Gát, 
1981: Gát, Gáttanyák, 1972: Gát, 1967: Gát-
ta nyák, 1941: Gát, 1938: Gát, 1937: Bocs kay-
ker  ti és Gáti tanyák, 1933: Gát, 1932: Gát, 
1929: Gát, 1926–1927: Gát, 1915: Gát, 1914: 
Gát, 1913: Gáti tanyák, 1911: Gát, 1909: Gát, 
1907: Gát, 1894: Gát, 1893: Gát, 1886: Gát, 
1884: Gát, 1882: Gát, 1877: Gát, 1871: Gát. — 
Határrész a dorogi határ déli részén, a Közle-
ke dő dűlőtől délre. Északon a Kölesföld és a 
Ló kert határolja, délen a vidi határig nyúlik. Az 
1875-ös forrás szerint 1029 holdat és 799 négy-
szögölet kitevő terület, amelynek nagy ré  szét 
hasznavehetetlen tavak foglalják el. A Zaj gatói- 
és a Gyúlási-járásból szakították ki 1843 és 
1869 között. Általánosan ismert határrésznév. 
Az északi részét Kis-Gát-nak, a déli ré szét pe-
dig Nagy-Gát-nak hívják. — HdL4, 8, 9, 12, 13, 
19, 20, 21, 22, 23, 29, 34, 36, 37, 38, HdT. 1915, 
HKFT., Hnt. 1937, 1967, 2011, MoFnT. 2, Tóth 
1972: 23, Török 2009: 13. — T10-B3C2.
Gát-halom lásd Gáti-halom
Gáti dűlő 2011: Gáti düll¬ ~ Gáti út ~ Csor -
da felhajtê düll¬ ~ Csordahajtê ~ Csor da-
haj tê düll¬ ~ Csordahajtê út ~ Ilo na dül l¬ 
~ Nyomás düll¬. | A Nyomás düll¬n haj tott a 
csor da. 1986: Gátidüll¬, Csor dahajtódüll¬, 

1981: Csordajáró út, 1972: Gátidüllő,Csorda-
haj tódüllő,1965: Gátidűlő. — Dűlőút a do-
rogi határ déli részén. A Vágott-hegynél kez-
dődik, a Köles föld és a Gát kö zött húzódik, a 
Kis dűlővel és a Vak dűlővel párhuzamos. Az 
1972-es forrás szerint akkoriban is ott hajtották 
a csordát a gáti legelőre, és így a Csordahajtó 
név volt a gyakrabban használatos elnevezés. 
Ma már csak azok ismerik ezeket a neveket, 
akik egykor a határ déli részén éltek. Funkció-
já ról Csordahajtó út-ként, Csordahajtó dűlő- 
ként, Csordafelhajtó dűlő-ként és Nyomás 
dű lő-ként is nevezik. Elhelyezkedése alapján 
a Gáti dűlő névforma mellett Gáti út-nak is 
hívják. Az Ilona dűlő elnevezés motivációja 
is meretlen. — Imre 1965: 15, MoFnT. 2, Tóth 
1972: 17, Török 2009: 10. — T10-C2. 
Gáti-folyás lásd Folyás
Gáti-folyás ere lásd Folyás
Gáti-halom 1986: Gáti halom, 1972: Gáti ha -
lom, 1900: Gát halom, 19. sz.: Gát halom. — 
Hajdúdorog határának déli részén, a Folyás és 
a Gáti-tó között nyugat felé húzódó természe-
tes kiemelkedés. Ma már nem használják a 
ne vet. — HdT. 19. sz., 1900, Tóth 1972: 24, 
Tö rök 2009: 14. — T10-C4.
Gáti iskola 2011: Gáti iskola ~ Gyúlási isko-
la ~ Kölesföldi általános iskola, 1972: Gát ta-
nyajiiskola. — Egykori iskola a dorogi határ 
dé li részén, a Nagy-erdőhöz közel. A Gát ke-
leti oldalán épült fel az 1930-as évek elején, 
in nen való az elnevezése is. Kezdetben az Ál-
lami Elemi Iskolához, majd 1948-tól a Petőfi 
té ri Általános Iskolához tartozott. Egy tanerős 
osz tatlan iskolaként indult, de később két tan-
erős, részben osztott iskolaként működött. Rit-
kábban ugyancsak az elhelyezkedésére utaló 
Kö les földi általános iskola-ként és Gyúlási 
is  kola-ként is említik. Az 1972-es forrásban 
Gát tanyai iskola néven szerepel. — Papp 
1971: 210, Tóth 1972: 24. — T10-B3.
Gáti-lapos lásd Gáti-legelő 
Gáti-legelő 2011: Gáti-legel¬ ~ Gáti-nyomás 
~ Gáti-lapos ~ Csordajárê-legel¬ ~ Csor-
da  legel¬ ~ Gyep. | A Vágot-hegyt¬l ment a 
Csor  dalegel¬. A csorda minden este hazajött, 
de a guja eg½sz nyáron kint vó͜út. 1981: Csor-
dalegelő, Gáti-legelő, 1972: Gáti nyomás, 
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1890: Gáti legelő, 1875: Gáti nyomás. — A 
do rogi határ déli részén, a Gát határrészen lé-
vő mélyen fekvő terület, legelő. Az 1875-ös 
for rás szerint 1029 hold és 799 négyszögölet 
ki tevő terület volt, amelyet szikes volta miatt 
csak esős időben legeltethettek, s nagy részét 
szá mos hasznavehetetlen tó foglalja el. A je-
lenkori névhasználatban számos névváltozata 
lé tezik, ezek némelyike a hely funkciójára utal, 
mint a Csordajáró-legelő, Csordalegelő, míg 
má sokhoz a legelő elhelyezkedése nyújtott név-
adási alapot, mint a Gáti-legelőmellett a Gáti-
la pos, Gáti-nyomás nevekben. A Gyep névfor-
ma pedig a hely fajtáját jelöli meg. — HdL8, 
16, MoFnT. 2, Tóth 1972: 23. — T10-C3C4.
Gáti-nyomás lásd Gáti-legelő 
Gáti-tó 1986: Gáti tó, 1972: Gátitó, 1900: Gá-
ti tó, 1884: Gáti tó, 1858: Gáti tó, [19. sz.]: 
Gá  ti tó. — Egykori vízállás a Nagy-Gátban. 
Ha talmas, összefüggő vízzel borított terület 
volt, benne sok náddal. A magasan álló vize 
mi att ritkán lehetett kaszálni. Ma már sem a 
he lyet, sem a nevet nem ismerik. — HdT. 
19. sz., 1900, HKFT., MKFT., Tóth 1972: 24, 
Tö  rök 2009: 14. — T10-B4C4.
Gáti út lásd Gáti dűlő
Gáti utca 2011: Gáti utca, 1972: Gátiucca, 
1965: Gáti utca. — A belterület délkeleti részén 
lé vő utca. A Gát határrészről nyerte a nevét. — 
Im re 1965: 9, Tóth 1972: 24. — T30-C4.
Gáti zug 2011: Gáti zug, 1972: Gátizug, 1965: 
Gá tizug. — Zsákutca a belterület délkeleti ré-
szén. A Gát határrészről nyerte a nevét. — Im-
re 1965: 10, Tóth 1972: 24. — T30-C4.
Gáttanyai iskola lásd Gáti iskola
Gát tized lásd Második kerület 
Gazdasági szakiskola lásd Görög katolikus 
gim názium
Géci-völgy 1971: Gétzi völgy, 1965: Geci 
vőgye. — Pontosan nem azonosítható hely a 
Disznókútban. A helybeliek ma már sem a Gé-
ci- völgy, sem a Géci völgye nevet nem ismerik. 
— Béres 1971: 144, Imre 1965: 16.
Giru dűlő lásd Disznókút dűlő 
Giru-tanya 2011: Giru-tanya. — Tanya a 
Disz  nókút-kelet határrészben, a Giru dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T5-E4.

Gólya-kút laposa 2011: Gêjakút laposa, 
1893: Gólyakut lapossa. — Mélyen fekvő te-
rület a dorogi határ északi részén, a Disznó-
kút-észak határrészen. Nevének eredete isme-
retlen, Gólya-kút névről ugyanis ma már nem 
tu dunk a határban. — HdL18, Tóth 1972: 26, 
Tö rök 2009: 14. — T5-E2.
Gólya utca 2011: Gêja utca, 1972: Gó ja -
ucca, 1965: Gólya utca. — A belterület észak-
nyugati részén található utca. Egyesek sze rint 
tréfából adták az utcának ezt a nevet, mert itt 
élnek a legnépesebb családok, mások pe dig 
úgy vélik, hogy onnan ered az elnevezése, 
hogy ebben az utcában mindig 3-4 gólya pár 
fészkelt. Hivatalos név. — Imre 1965: 10, 
Tóth 1972: 26. — T30-A2. 
Gólyavár 2011: Gêjavár. | A Gêjavár a ne-
v½t onnan kapta, hogy a gêja mindig ot f½sz-
kel felette. — Görög katolikus gyülekezeti ház 
az Óvoda úton, a Parókia mellett. — T30-C3.
Gombos dűlő 2011: Gombos düll¬. — Dűlő-
út a dorogi határ délkeleti részén. Nevét a kö-
zeli Gombos-tanyáról kapta. — T10-C3.
Gombos-tanya 2011: Gombos-tanya. — Ta-
nya a dorogi határ délkeleti részén. Tulajdono-
sáról kapta a nevét. — T10-C3.
Gonda András tanyája 2011: Gonda András 
ta nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, a Temető dű-
lőn. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D1.
Gördeszkapálya 2011: Gördeszkapája. — A 
Strand fürdővel szemben lévő gördeszkapálya. 
— T30-C2.
Görög-halom 1980: Görög halom, 1960: Gö-
rög halom, 1900: Görög halom, 1884: Görög 
ha  lom, 19. sz.: Görög halom. — Kiemelkedés 
a Görögkút déli részén, közel a kálmánházi 
ha tárhoz. Ma már nem használják a nevet. — 
HdT. 19. sz., 1900, 1960, HKFT., M. Nepper–
Ső regi–Zoltai 1980: 106. — T3-F4.
Görög Demeter utca 2011: Görög Demeter ut-
ca, 1972: Görögdemeterucca, 1965: Görög De-
meter utca. — A Nánási utcából nyíló, jobb ra 
ka nyarodva a Nagy-tónál végződő utca. A doro-
gi születésű Görög Demeternek, császári és ki-
rályi kamarásnak (1760–1833) az emlékét őrzi. 
— Imre 1965: 10, Tóth 1972: 26. — T30-B2.
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Görög katolikus általános iskola 2011: Gö-
rög katêlikus általános iskola ~ Katêlikus 
ál  talános iskola ~ Lányiskola ~ Szent Bazil 
ál  talános iskola. 1971: Petőfi téri általános
is  kola. — A település központjában, a Petőfi 
té  ren lévő általános iskola. Államosítása után 
1948-tól egy ideig PetőfitériÁltalánosIskola 
hi vatalos néven működött. A Szent Bazil Ok-
tatási Központ része. Hivatalos neve: Szent 
Ba zil Görög Katolikus Általános Iskola, de rö-
vi debben Szent Bazil általános iskolá-nak is 
ne vezik. Gyakran korábbi neveit használják, 
így a Lányiskola, a Görög katolikus általános 
is kola nevet, vagy ez utóbbi rövidebb változa-
tát, a Katolikus általános iskola megjelölést. 
— Papp 1971: 210. — T30-B3.

Görög katolikus gimnázium 2011: Görög ka-
têlikus gimnázium ~ Katêlikus gim ná zi um ~ 
Bazilita rendház ~ Rendház ~ Me z¬ gaz da sá-
gi szakiskola ~ Me z¬ gaz dasági szak mun kás-
k½p z¬ ~ Me z¬ gazdasági iskola ~ Gaz dasági 

szak iskola, 1965: Gazdasági Szakis ko la. — A 
te lepülés egyetlen gimnáziuma az Ady Endre 
ut cán. A görög katolikus Szent Bazil-rend tar-
tományi főnöksége Máriapócson volt, ahonnan 
a rendházak munkáját, így a hajdúdorogiét is 
irányították. A Rendház-ban a helyi és vidé-
ki ifjakat részesítették vallásos nevelésben. A 
Ba zilita rendház 1932-ben épült, és a Rákosi-
rend szerben szűnt meg. Ezután Mezőgazdasá-
gi szakmunkásképző (más néven: Gazdasági 
szak iskola, Mezőgazdasági szakiskola vagy 
Me zőgazdasági iskola) lett belőle, majd 1991-
ben, amikor visszakerült egyházi tulajdonba, 
Ka tolikus gimnázium-ként kezdett működni. A 
Szent Bazil Oktatási Központ része. Hiva ta los 
neve: Szent Bazil Görög Katolikus Gimnázium, 
Szakközépiskola és Diákotthon. — Im re 1965: 
18, Mónus–Radics 2011: 199. — T30-B3.
Görög katolikus lelkészlak lásd Parókia
Görög katolikus temető lásd Köztemető
Görög katolikus templom 2011: Görög kato-
likus templom, 1972: Görög katholikus temp-
lom. — Templom a Tokaji út bal oldalán. Ko-
rai építésére vall 15–16. századi erődfala. Ezt 
épít tette át valószínűleg 1762-ben Bacsinszky 
And rás parókus, majd főesperes. Őrtorony 
sze repet töltött be, de ezt a funkcióját az idők 
fo lyamán elveszítette. A templom építészeti 
stí lusa a többszöri átalakítások miatt kevert, 
még is a barokk stílus jegyei ismerhetők fel 
ben ne a leginkább. — Angyal szerk. 2000: 
305, Tóth 1972: 27. — T30-C3.
Görögkút 2011: Görögkút, -ba ~ Görögkút-
já   rás. | A Közleked¬ után mán Görögkút van. 
A város f¬dje vêt. Az ki vêt adva… árendá-
ba járt, ötven ½vi b½rletbe. Oda ½píthetett ta-
nyát, aki akart. Nagyon sok tanya volt. Az½rt 
vêt iskola is. Ezt hívták a Görögkúti iskolának. 
1986: Görögkút, -ba, Görögkúti járás, 1972: 
Gö  rökkut, 1965: Görögkút, 1942: Görögkút, 
1941: Görögkúti járás, 1938: Görögkut, Gö-
rögkút, 1937: Görögkúti tanyák, 1936: Görög 
kut, 1933: Görögkuti járás, 1929: Görögkuti 
já  rás, 1915–1941: Görögkuti járás, 1914: Gö-
rög kuti járás, 1913: Görögkúti tanyák, 1909: 
Gö  rögkuti járás, 1909: Görögkutidűlő, 1897: 
Gö  rög kút, 1894: Görögkuti járás, 1893: Gö-
rögkúti járás, 1891: Görögkuti j[árás], 1890: 
Gö  rögkuti szántóföld, 1886: Görög kuti járás, 

Görög katolikus általános iskola (1913)
Forrás: Pajkos György

Görög katolikus gimnázium
Fotó: Civertan Grafikai Stúdió
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1884: Görögkúti járás, 1882: Görögkút, 1881: 
Görögkúti járás, 1877: Görögkúti járás, 1875: 
Görög Kút, 1871: Görögkúti járás, 1857: Gö-
rögkúti járás, 1853: Görög kuti já  rása. — A 
dorogi határ északkeleti részén, észak–déli 
irányban húzódó nagy kiterjedésű ha tárrész. 
Nyugaton a Szállásföld, délen pedig a Disz-
nókút határrészekkel szomszédos, északon 
Kálmánháza, keleten Újfehértó határolja. Va-
lamikor a tornovai és zilahi Görög család bir-
tokában volt, innen ered a neve. A család leg-
hí resebb tagja Görög Demeter volt. Az elneve-
zés eredetileg kút megjelölésére szolgált, majd 
át vonódott a terület megnevezésére is. Az 
1875-ös forrás szerint silány szántóföldek van-
nak itt, a magasabb partok teljesen terméketle-
nek, „ezen düllő a határ legsoványabb része”. 
A Görögkút általánosan ismert név. Ritkábban 
Gö rögkút-járás-ként is említik. Tör téneti for-
rásokban Görögkúti járása, Görögkúti-dűlő 
és Görögkúti-szántóföld formákban is szere-
pel. Részei: Görögkút-észak és Görögkút-
dél. — HdL2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 
HdT. 1914, Hnt. 1913, 1937, Imre 1965: 17, 
Ko  moróczy 1971: 331, Tóth 1972: 27, Török 
2009: 14. — T3-E5F1.

Görögkút-dél 2011: Görögkút-d½l ~ Görög-
kút-dél, 1981: Görögkút dél, 1967: Görögkút 
(Dé li). — Határrész a település északi részén. 
A Görögkút része. Északon a Görögkút-észak 
ha tárrésszel, nyugaton a Szállásföld-közép ha-
tárrésszel, keleten és délen a Disznókút északi 

részével szomszédos. Vö. még Görögkút-észak. 
— Hnt. 1967, 2011, MoFnT. 2. — T3-E5F5.
Görögkút-észak 2011: Görögkút-½szak ~ 
Gö  rögkút-észak, 1981: Görögkút észak, 1967: 
Gö  rögkút (Északi). — Határrész a település 
észak keleti részén. A Görögkút része. Északon 
a nagycserkeszi határral, nyugaton a Szállás-
föld-észak határrésszel, keleten a kálmánházi 
és az újfehértói határral, délen a Görögkút-dél 
ha tárrésszel szomszédos. Vö. még Görögkút-
dél. — Hnt. 1967, 2011, MoFnT. 2. — T3-E4F2.
Görögkúti dűlő 2011: Görögkúti düll¬, 
1986: Görögkútidűllő, 1972: Görökkutidüllő. 
— Dűlőút a Szállásföld és a Görögkút között 
észak–déli irányban, a nyíregyházi határtól a 
Nyí regyházi útig. — Tóth 1972: 28, Török 
2009: 15. — T3-E2.
Görögkúti-dűlő lásd Görögkút
Görögkúti iskola 2011: Görögkúti iskola ~ Gö-
rögkúti tanyai iskola ~ Görögkúti tanyasi iskola, 
1986: Görögkúti iskola, 1972: Gö rök ku tiiskola. 
— Egykori iskola a Görögkút északi részén, a 
Görögkúti dűlő végén. 1948-ig az Állami Elemi 
Iskolához, majd a Petőfi téri Ál talános Iskolá-
hoz tartozott. Egy tanerős osztat lan iskolaként 
indult, de később két tanerős, rész ben osztott is-
kolaként működött. Görögkúti tanya(s)i iskola-
ként is ismerik. — Papp 1971: 210, Tóth 1972: 
28, Török 2009: 15. — T3-E2.
Görögkúti járása lásd Görögkút
Görögkúti-szántóföld lásd Görögkút
Görögkúti tanya(s)i iskola lásd Görögkúti 
is  kola
Görögkút-járás lásd Görögkút
Görög-szárító 2011: Görög-szárítê ~ Kabát-
ta nya-szárítê. | Valamikor Balog doktor½ 
volt ez a szárítê. Az ¬ feles½g½t hívták Ka-
bát Babának. De ma már Görög Lászlê az 
egyik tulajdonosa. — Terményszárító a dorogi 
határ északi részén, a Görögkút-dél határré-
szen, a Nyíregyházi út mellett, az egykori Ka-
bát-tanya helyén. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T5-F1.
Gőzhengermalom lásd Tóth Pali malma
Gőzmalom lásd Papp Pista malma, Tóth Pa-
li malma
Gőztéglagyár lásd Téglagyár

Görög katolikus templom
Fotó: Civertan Grafikai Stúdió
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Grünfeld-nyomda 2011: Grünfeld nyomda. 
— Egykori nyomda a Hétút utca és a Böször-
ményi út sarkán. 1895-től 1921-ig működött. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — Szakál 2012: 
28, 33. — T30-C3.
Grünfeld-sarok 2011: Grünfeld-sarok. — A 
Hét  út utca és a Böszörményi út sarka. Itt állt 
és működött egykor a Grünfeld-nyomda. — 
T30-C3.
Grünstein Heléna boltja 2011: Grünstejn 
He  léna boltja ~ Tóth Pál-féle-ház. — Egykori 
bolt a Tóth Pál-féle-ház-ban. Tóth Pál malom-
tulajdonos és főbíró volt a településen. Ma a 
bolt helyén vegyeskereskedés van. — T30-B3.
Gulyakút laposa 1972: Gulyakut lapossa, 
1884: Gulyakút laposa. — Mélyen fekvő terü-
let volt a Gát keleti részén, a Nagy-erdő mellett. 
A lapos közepén lévő kútból itatták a gulyát. 
Ma már nem ismerik a nevet. — Komoróczy 
1971: 331, Tóth 1972: 26. — T10-C3.
Gulyalegelő lásd Gyúlási-legelő 
Gurbán Antal tanyája 2011: Gurbán Antal 
ta  nyája. — Tanya a Temető dűlő mellett. Még 
lak nak benne. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T4-D2.
Gurbán Laci tanyája 2011: Gurbán Laci ta-
nyája ~ Bába Lászlê tanyája ~ Bába-tanya ~ 
Gur bán-tanya ~ Új ½let ~ Új ½let t½esz ~ Új 
½let t½eszközpont ~ Vörös csillag központ ~ 
Vö rös ~ Vörös Csillag téesz ~ Vörös központ. 
| A Nagy-lapossal szemben vêt a Bába-tanya, 
ma Gurbán Laci tanyája. 1960: Vöröscsillag 
Tsz. — Tanya a dorogi határ északi részén, a 
Nagy-lapos mellett, a Tokaji út jobb oldalán. 
Ma Gurbán László a tulajdonosa, erre utal a 
Gur bán-tanya elnevezése is. A Bába László 
ta nyája és a Bába-tanya nevek a korábbi tulaj-
donost idézik. Bába Lászlótól 1950-ben került a 
tanya téesztulajdonba. Ekkor lett a neve a Vö rös 
csillag központ, más néven Vörös csillag téesz, 
Vörös és Vörös központ. Később, az 1960-as 
években az Új élet téeszközpont, Új élet, Új élet 
téesz nevet kapta. — HdT. 1960. — T2-D4.
Gurbán Miklós-tanya 2011: Gurbán Mik-
lês-tanya. — Egykori tanya a dorogi határ 
északi részén, a Szállásföld-észak határrészen, 
a Nagy-lapos peremén. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T2-D4.
Gurbán-tanya lásd Gurbán Laci tanyája

Gyep 1. 2011: Gyep, -re ~ Csordalegel¬ ~ 
Lê kerti-legel¬. | A Csordalegel¬ a Fe h½r-
têi úton van, ahol a Lêkert is van. 1986: 
Gyep, 1965: Gyep, 1941: Gyep, 1936: Gyep, 
1933: Gyep, 1929: Gyep, 1914: Gyep, 1909: 
Gyep, 1894: Gyep, 1893: Gyep, 1886: Gyep, 
1884: Gyep, Lókerti legelőföld, 1881: Gyep, 
1877: Gyep, 1875: Gyep, 1874: Lókerti lege-
lőfőld, 1871: Gyep. — Füves terület a dorogi 
határ keleti részén, a Lókert mellett, a Fehér-
tói út jobb oldalán. A település birtokában van, 
juh nyáj és csorda legeltetésére használják. Egy 
1875-ös forrás szerint az 511 hold és 934 négy-
szögölnyi területen „több hasznavehetetlen 
ta vak vannak, s csak esősebb időszakban le-
geltethetők szikes voltok miatt”. Az elhelyez-
kedésére utaló Lókerti-legelő és a funkcióját 
meg jelölő Csordalegelő elnevezés ritkábban 
hasz nálatos. Történeti forrásokban Lókerti-le-
ge lőföld-ként is szerepel. — HdL4, 8, 9, 11, 
12, 13, 18, 19, 21, 23, 29, 36, 37, 38, HdT. 
1874, 1914, Imre 1965: 6, Komoróczy 1971: 
332, Török 2009: 15. — T10-B1.
Gyep 2. lásd Gáti-legelő
Gyep 3. lásd Vágóhídi-gyep
Gyep 4. lásd Vidi-tói-gyep
Gyep utca 2011: Gyep utca, 1972: Gyepucca, 
1965: Gyep utca. — A belterület északnyuga-
ti részén lévő utca. Nevét a mellette elterülő 
le ge lőről kapta. Hivatalos név. — Imre 1965: 
10, Tóth 1972: 29. — T30-A1.
Gyepmesteri-telep lásd Sintértelep 
Gyepszél utca 2011: Gyepsz½l utca, 1972: 
Gyep  szilucca, 1965: Gyepszél utca. — A bel-
te  rület északkeleti szélén húzódik végig a 
Gyep mentén a Fehértói úttól a Tokaji útig. 
Hi vatalos név. — Imre 1965: 10, Tóth 1972: 
29. — T30-C2.
Győrösi-sarok 2011: Gy¬rösi-sarok. | A 
Gy¬  rösi-sarok a Liliom sor legelej½n van. 
Az½rt hívják így, mert volt it k½t Gy¬rösi-ta-
nya. — Tanyák a dorogi határ északi részén, a 
Gö rögkút-észak határrészen, a Liliom sor ele-
jén. Nevét az egykori Győrösi-tanyákról kapta. 
— T3-F2.
Győrösi-tanya 2011: Gy¬rösi-tanya. — Egy -
ko ri tanya a dorogi határ északi részén, a Gö-
rög kút-észak határrészen, a Liliom sor elején. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T3-F2.
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Gyúlás 2011: Gyúlás, -ba. | A Gyúlás az ott van, 
ahun a Kölesf¬d is van. M½g f¬dünk is volt 
ott nekünk a Gyúlásba. Ott volt a Gujalegel¬. 
1986: Gyúlás, 1981: Gyúlás, 1972: Gyulás, 
1967: Gyulás, 1941: Gyulás, 1938: Gyulás, 
1937: Gyulási tanyák, 1936: Gyulás, 1932: 
Gyulás dülő, 1933: Gyulás, 1929: Gyulás, 
1926–1927: Gyulás, 1925: Gyulás, 1914: Gyu-
lás, 1913: Gyulasi tanyák, 1909: Gyulás, 1907: 
Gyú  lás, 1898: Gyúlás, 1894: Gyulás, 1893: 
Gyu  lás, 1890: Gyulás szántó, 1886: Gyulás, 
1884: Gyulás, 1882: Gyúlás, 1881: Gyúlás, 
1877: Gyulás, 1875: Gyulás, 1871: Gyúlás, 
1857: Gyúlás, 1853: Gyulas. — Határrész a 
település délkeleti részén. Északon a Lókerttel, 
nyu gat felé a Gáttal és a Kölesfölddel, keleten 
Új fehértóval, délen–délkeleten pedig Viddel 
és Téglással határos. Az 1875-ös határleírás 
azt írja róla, hogy silány szántóföldek vannak 
itt, melyeket ősszel rozzsal, tavasszal kukori-
cá val vetnek be, és minden negyedik évben 
uga roltatják őket. Földje néhol futóhomok, 
ami miatt „silányan jutalmazza a szántó vető 
fá radságát”. A név magyarázata nem egyértel-
mű. Egyesek a gyúl igével, mások a Gyula 
sze mélynévvel hozzák kapcsolatba, de az sem 
zárható ki, hogy a név összefügg a közeli, Tég-
lás határában húzódó Gyulahalmával, esetleg a 
Gyu laháza nevű egykori faluval. Általánosan 
is mert határrésznév. A történeti forrásokban he-
lyenként Gyúlás-dűlő és Gyúlás-szántó néven 
is előfordul. — HdL2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 
HdT. 1914, 1915, Hnt. 1913, 1937, 1967, 2011, 
Komoróczy 1971: 331, MoFnT. 2, Tóth 1972: 
29, Török 2009: 15. — T10-D3D4, T11-E3.
Gyúlás-dűlő lásd Gyúlás
Gyúlási-erdő lásd Nagy-erdő
Gyúlási iskola lásd Gáti iskola
Gyúlási-legelő 2011: Gyúlási-legel¬ ~ Gu ja-
le  gel¬ ~ Legel¬ ~ Nagy-legel¬ ~ Nyomás. | 
A H½túton eg½szen ki az erd¬ aljáig tartott a 
Gu jalegel¬. | Nagy legel¬ vêt a Gyúlásban, 
az erd¬n túl. Eg½sz nyáron ot kint vêt a gu-
ja.| Az½r Nagy-legel¬, mer ez vêt a legna-
gyobb legel¬. 1981: Gulyalegelő,1893: Köz-
birtokosság legelője, Közbirtokossági legelő, 
1874: Legelő. — A gulya legeltetésére szolgá-
ló terület a dorogi határ délkeleti részén, a 

Gyú lásban. Funkciója alapján nevezik Legelő-
nek, Nyomás-nak, Gulyalegelő-nek és Nagy-
le gelő-nek egyaránt. Elhelyezkedése fejeződik 
ki a Gyúlási-legelő névben, a birtokviszonyai 
pe dig a történeti források Közbirtokossági-le-
gelő, Közbirtokosság legelője elnevezéseiben 
tük röződnek. — HdL19, HdT. 1874, MoFnT. 
2. — T11-E3. 
Gyúlási-sarok 2011: Gyúlási-sarok. — A Gyú-
lás délkeleti csücske, innen való az elnevezé se 
is. Kevesek által használt név. — T11-F3.
Gyúlási út 1965: Gyulási út. — A forrás a Gát 
ré szeként jelöli meg, s azt is jelzi, hogy Gyula-
há za falucskához vezető út volt. Valójában a 
Gyú lás nevű határrészre vezethetett. Ma már 
nem használatos elnevezés. — Imre 1965: 15. 
— T10-C3.
Gyúlás-szántó lásd Gyúlás
Gyúró boltja 2011: Gyúrê bêtja ~ Koszta-
f½ le-kocsma. | A Mátyás körút sarkán. Itt vêt 
a Koszta-f½le-kocsma, amit Gyúrê megvett, 
½s aztán lett Gyúrê bêtja. — Egykori bolt a 
Böszörményi út és a Mátyás körút sarkán. Tu-
lajdonosairól kapta az elnevezéseit. — T30-B4.
Gyúró Gergely kocsmája 2011: Gyúrê Ger-
gej kocsmája. | A Gyúrê Gergej kocsmája a 
Sa rok utcán volt. — Egykori kocsma a Sarok 
ut cán. Ma már kevesen ismerik a nevet. — 
T30-C3.
Gyúró Teri tanyája 2011: Gyúró Teri tanyá ja. 
— Tanya a dorogi határ déli részén, a Kö les-
föld határrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T10-B3.
Gyümölcsös 2011: Gyümölcsös. | A Feh½rtêi 
út k½t oldalán, eg½szen Feh½rtê aljáig tar-
tott a Gyümölcsös. Szilva, dijê, meggy vêt 
ben ne. — Egykori gyümölcsös a dorogi határ 
ke leti részén. — T5-F5.
Hadas-kalaposbolt 2011: Hadas-kalaposbolt. 
— Egykori kalapüzlet a mai gyógyszertár he-
lyén. Tulajdonosáról kapta a nevét. Ma már 
ke vesen ismerik. — T30-B3.
Hadházi út lásd Hétút utca
Hadházi utca lásd Hétút utca
Hajdúdorog lásd a település helynévtárának 
elején
Hajdúdorogi római katolikus plébánia lásd 
Római plébánia
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Hajdúk kútja 2011: Hajdúk kútja. — Kút a 
Park ban. Korábban a szovjet katonák emléké-
re állított második világháborús emlékmű volt 
ezen a területen. — T30-C3.
Hajdú presszó 2011: Hajdú presszê. — Egy-
kori kocsma a Böszörményi úton. Ma már az 
egyik részében cukrászda, a másik részében 
ABC működik. — T30-C3.
Hajdú-tanya 2011: Hajdú-tanya. — Tanya a 
do rogi határ északi részén, a Szállásföld-észak 
ha tárrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T2-C3.
Hajdú utca 2011: Hajdú utca, 1972: Haj du  -
ucca, 1965: Hajdú utca. — A település köz-
pont já tól északra lévő utca. Egyesek szerint az 
előtagja családnév, de nagyobb valószínűség-
gel azo nosíthatjuk benne a hajdú népcsoport-
nevet. Hi vatalos név. — Imre 1965: 10, Tóth 
1972: 30. — T30-B3.
Hajnal utca 2011: Hajnal utca. — Utca a 
te lepülés délkeleti részén. Hivatalos név. — 
T30-C5.
Halászcsárda 2011: Halászcsárda. — Egyko-
ri étterem és kocsma a Tokaji úton. Ma festék-
üzlet működik a helyén. — T30-C3.
Harmadik kerület 2011: Harmadik kerület ~ 
Vi ditê tized ~ Harmadik tized. | A Harmadik 

ke rület a Viditê tized. Egy tê vêt annak a kö-
zel½be. 1972: Viditó-tized, 1965: Víditó tized. 
— A belterület délnyugati része. A Böszörmé-
nyi és a Nánási út által határolt terület. A Vid 
fa lu felé eső részen volt egy nagy tó, amelynek 
ké sőbbi maradványai a Feneketlen-tó, a Kerek- 
tó és a Vidi-tó nevet viselték. Ezek közül a Vi-
di-tó volt a legnagyobb. Innen ered a terület Vi-
ditó tized elnevezése. Ma inkább Harmadik ke-
rü let-nek mondják. Általánosan is mert név az 
idő sebbek körében, akik még a Harmadik tized 
el nevezést is használják. A tizedek rendszeré-
ről lásd az Első kerület szócikkében. — Imre 
1965: 5, Tóth 1972: 55. — T30-B3B4.
Harmadik tized lásd Harmadik kerület
Hármas-dűlő 2011: Hármas-düll¬. — Föld-
terület a Rákóczikertben, az ott lévő három dű-
lő közül az egyik. — T4-D4.
Három-halom 1996: Három-hlm. [halom], 
1980: Három halom, 1900: Három hát, 1884: 
Há   rom hát, 1882: Háromhát, 1858: Három hát. 
— Hajdúdorog központjától északnyugatra lé-
vő kiemelkedés a Méntelep, Gyep utca környé-
kén. 1980-ban 110 méter magas halomként ha-
tá  rozták meg. Mára beépült, s a nevet sem is-
merik. Katonai térképeken Három-hát néven is 
sze repel. — Gyarmathy szerk. 1996: 28, HdT. 
1900, HKFT., M. Nepper–Sőregi–Zoltai 1980: 
102, MKFT., Varga 1882: 129. — T30-A1.
Három-hát lásd Három-halom
Harsányi-birtok lásd Harsányi-tanya
Harsányi-tanya 2011: Harsányi-tanya ~ Har     -
sá nyi-birtok ~ Harstán Károj birtoka ~ Köm-
mer  lingn½-f½le-birtok ~ Köm mer ling  n½- f½le-
f¬d. | Vêt egy zsidê birtok. Ez a Temet¬ 
dül  l¬n½l vêt. Az vêt vagy hat száz hêd. Ezt 
Harstán Károj birtokának hívták. Ennek a Hars-
tán Károjnak is vêtak csel½dei, akik ott ½pí-
tettek tanyákat. | A Kömmerlingn½-f½le-bir tok 
b½rl¬je egy zsidê ember vêt, Harstány Ká-
roj. 1986: Harsányitanya, Károlytanya, 1972: 
Har  sá nyi ta nya, Károlytanya. — Egykori tanya 
a dorogi ha tár északi részén, a Szállásföld-észak 
ha tárrészen. 1945 tavaszán a volt gaz dasági 
cse lédek megalapították a község első termelő-
szö vetkezetét, amelynek központja a Károly-
ta nya lett. Később az Új Élet Tsz egyik külső 
ma jorja volt. A Kömmerlingné-féle-birtok és 
a Kömmerlingné-féle-föld nevek alapjául az 
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szol  gált, hogy a tanya tulajdonképpen Köm-
mer   ling Jánosné tulajdona volt. Ő azonban a 
földet bérbe adta Harsányi Sándornak, aki a 19. 
század második felében és a 20. század ele jén 
élt. Harsányi és leszármazottai a tanyát több ször 
átépítették és bővítették, majd a 20-as évek kö-
zepén Harsányi Károly meg is vette azt Köm-
mer lingnétől. Innen való a tanya Harsányi-ta-
nya, Harsányi-birtok, valamint Ká roly-tanya 
ne ve. A Harstán Károly birtoka név mögött 
ugyan csak a Harsányi Károly személynév áll, 
a Harstein > Harsányi családnévváltozás felte-
he tően névmagyarosítás eredménye lehet. — 
HDA. 58, HdL30, Török 2009: 16, Tóth 1972: 
30. — T3-E4.
Harstán Károly birtoka lásd Harsányi-tanya
Határdűlő 1. 2011: Határdüll¬. — Dűlőút a 
dél nyugati határban, Hajdúdorog és Hajdúbö-
szörmény határvonala. — T9-G3.
Határdűlő 2. lásd Jézuska dűlő
Hegedűs-tanya 2011: Hegedűs-tanya.— Egy-
ko ri tanya a dorogi határ északnyugati részén. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T4-C4.
Hegy tized lásd Első kerület 

Hegytizedi temető 2011: Hegytizedi temet¬ ~ 
Keleti temet¬. | A Disznêkút sarkán vêt a 
Ke leti temet¬. 1972: Keletitemető. — Temető 
a település keleti részén, közel a belterülethez. 
Mind két elnevezése az elhelyezkedésére utal: a 
Hegytizeditemető név arra, hogy a Hegy ti zed-
ben van, a Keleti temető név pedig arra, hogy 
a belterület keleti részén fekszik. Ma már nem 
temetnek ide. — Tóth 1972: 33. — T5-E5. 
Helytörténeti gyűjtemény lásd Helytörténeti 
mú zeum

Helytörténeti múzeum 2011: Hejtört½neti 
mú   zeum ~ Hejtört½netigyűjtem½ny ~ Mú zeum 
~ Fiúkoll½gium ~ Koll½gium ~ Zsidê ház ~ 
Zsi  dê orvos háza. — Épület a Jaczkovics ut -
cán. Nevének módosulása funkciójának a vál-
tozását követi. Eredetileg egy Rittersporn Mik-
lós nevű zsidó orvos háza volt, ezért az idő-
sebbek még ma is Zsidó ház-nak vagy Zsi dó 
orvos házá-nak mondják. Ezzel szemben volt 
a Hitelbank, másik nevén Rittersporn bank ja. 
Ma Helytörténeti múzeumként működik, rövi-
den Múzeum-nak is nevezik. Korábban a Gö-
rög katolikus gimnázium Fiúkollégium-a volt 
itt, amelynek Kollégium elnevezése ugyan-
csak gyakran használatos. — HDA. 62, Szűcs 
1971: 174. — T30-C3.
Hengermalom lásd Vágott-hegyi malom
Hercz földje 2011: Herc f¬dje ~ Herc-f¬dek. 
| A Herc f¬dje a Kövesdi Miska tanyájátêl 
visszafel½ vêt, autêpája ahol keresztezi a To-
kaji utat, addig. Nagy magánbirtok vêt. Ojan 
nagy birtokos vêt, hogy ott laktak a csel½dek, 
½pí tettek ott maguknak egy kis tanyát, meg egy 
kis jêszágot is tarthattak. 1986: Herccfőggye, 
1971: Herz-féle föld. — Földterület a dorogi 
ha tár északi részén, a Szállásföld-észak határ-
részen, a Tokaji úttól jobbra. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét: dr. Hercz László földbirtokos a 
20. század elején élt. A Hercz-földek megne-
vezés ugyancsak használatos napjainkban, a 
Hercz- féle-föld pedig egy 1971-es forrásban 
sze repel. — HDA: 58, M. Nepper 1971: 17, 
Tö  rök 2009: 16. — T2-D3.
Hercz-féle-föld lásd Hercz földje 
Hercz-földek lásd Hercz földje 
Hercz-tanya 2011: Herc-tanya. — Tanya a 
do  rogi határ északi részén, a Tokaji út bal olda-
lán, szemben a Hercz földjével. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — T2-C3.
Hergut Ilka boltja 2011: Hergut Ilka boltja. 
— Egykori bolt a Nánási úton. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T30-B3.
Hetei-birtok 2011: Hetei-birtok. — Egykori 
nagy kiterjedésű birtok a dorogi határ északi 
ré szén, a Szállásföld-közép határrészen. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T4-C1.
Hétút lásd Hétút utca
Hétút utca 2011: H½tút utca ~ H½tút ~ Had-
házi út, 1972: Hét út, 1965: Hétút utca, 1914: 

Hegytizedi temető
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Had házi utcza, 1893: Hadházi utcza, 1884: 
Had házi út, Hadházi utca, 1874: Hadházi út. — 
A Böszörményi út első bal oldali mellékutcája. 
Had házi út, Hadházi utca elnevezése, amely 
egyi ke volt a legrégibb utcaneveknek, azt mu-
tatja, hogy az út kelet felé a Gyepen keresztül a 
Vá gott-hegy mellett az erdőn át Hajdúhadház 
(ma Téglás) felé vezet. Ma már kevesen isme-
rik a régi nevét. 1932-től a Hétút utca nevet 
vi seli. Új nevét onnan kapta, hogy hét mellék-
utca nyílik belőle észak–déli irányban. Hivata-
los név. Az utcát azonban gyakran egyszerűen 
csak Hétút-nak mondják. — HdL18, 30, HdT. 
1874, Imre 1965: 10, Komoróczy 1971: 331, 
Tóth 1972: 29. — T30-C3.
Hitelbank 2011: Hitelbank ~ Rittersporn bank-
ja, 1965: Hitelbank, 1937: Hajdúdorogi Hi tel-
bank R. T. — Egykori bank a Jaczkovics ut  cán, 
a Helytörténeti múzeummal szemben. 1906 és 
1944 között működött. A Hajdúdorogi Hitel-
bank Rt. egyik alapítója volt Rittersporn Miklós 
körzeti orvos, aki hosszú ideig elnöke, majd ve-
zérigazgatója volt a banknak, innen ered a Rit-
ters porn bankja elnevezés. — HDA. 58, Imre 
1965: 18, Szűcs 1971: 174. — T30-C3.
Holland-kertészet 2011: Holland-kert½szet ~ 
Kos di-tanya. — Tanya a dorogi határ nyugati 
ré szén, ahol kertészet is működik. Tulajdono-
sa, Kosdi Sándor, akiről a Kosdi-tanya nevet 
kap ta, holland származású. — T4-B5.
Homokbánya 2011: Homokbánya. — Egyko-
ri bánya a dorogi határ északi részén, a Görög-
kút-dél határrészen. Kitermelték, ma már nem 
mű ködik. — T3-F4.
Homokosgödör 2011: Homokosgödör. | Össze-
függ¬ homokbucka volt ez a Homokosgödör, 
de mivel mindenki innen horta a homokot, 
gö  dör lett bel¬le. Húsv½t el¬t p½ldául fel-
szó͜úr  ták homokkal a kapu elej½t meg az ud-
vart is. — Egykori homokosgödör az Újtemető 
út mellett. Ma már be van temetve. — T30-A2.
Homok-sziget 2011: Homok-sziget, 1972: Ho-
mok sziget, 1965: Homoksziget. — A belterü-
let északnyugati szélén lévő homokos terület, 
kö zel a Homok utcához. A homokot elhordták 
be lőle, csak szigetszerűen maradt egy kevés. 
Ke vesen ismerik a nevet. — Imre 1965: 10, 
Tóth 1972: 30. — T30-A3.

Homok utca 2011: Homok utca, 1972: Ho-
mok  ucca, 1965: Homok utca. — A belterület 
nyu  gati szélén fekvő utca. Homokos talajáról 
ne vezték el, közel fekszik hozzá a Homok-
szi get. Hivatalos név. — Imre 1965: 10, Tóth 
1972: 30. — T30-A3.
Homok zug 2011: Homok zug. — Három ház-
ból álló zsákutca a belterület északnyugati ré-
szén. Hivatalos név. — T30-A1.
Hosszú-hát 1986: Hosszúhát, 1972: Hosszu-
hát, 1900: Hosszú hát, 1884: Hosszú hát, 
19. sz.: Hosszú hát. — Kiemelkedés a Szállás-
föld határrész délnyugati csücskében. Az 
1972-es forrás szerint 118 méter magas. Nevét 
hosszan elnyúló alakjáról kapta. Ma már nem 
is merik. — HdT. 19. sz., 1900, HKFT., Tóth 
1972: 30, Török 2009: 16. — T4-B3.
Hunyadi 2011: Hunyadi, -ra ~ Hunyadi-bir-
tok. | A Vágêhíd háta megett vêt a Hunyadi. 
— A Disznókút-nyugat nevű határrészen lévő 
szán tóföld, egykor Hunyadi nevű családé volt. 
Rit kábban Hunyadi-birtok formában is hasz-
nálják. — T4-B3.
Hunyadi-birtok lásd Hunyadi 
Hunyadi János utca lásd Hunyadi utca
Hunyadi utca 2011: Hunyadi utca ~ Hunyadi 
Já nos utca, 1972: Hunyadiucca, 1965: Hunya-
di utca. — A Fehértói utca jobb oldali mellék-
ut cája. Hivatalos név. A teljesebb Hunyadi 
Já nos utca megjelölést is használják. — Imre 
1965: 10, Tóth 1972: 31. — T30-C4.
Idősek napközi otthona 2011: Id¬sek napkö-
zi othona ~ Napközi otthon ~ Öregek otthona. | 
Öre gek otthona csak úgy van, hogy reggelt¬l 
es tig. Azt se híjják úgy, hogy Öregek otthona, 
ha nem Napközi othonnak híjják. — A Böször-
ményi úton lévő, napközi ellátást nyújtó intéz-
mény. Az Öregek otthona és a Napközi otthon 
meg jelölés egyaránt használatos. — T30-C4.
Ifjúsági szálló 2011: Ifjúsági szállê. — Jurta 
ala kú épület a Strandfürdő területén. — T30-C1.
Igazgatói lakás 2011: Igazgatêi lakás. | Az 
Igaz gatêi lakás a Templom utcán volt, annak 
a túlsê v½g½n a Kántorlakáshoz viszonyítva. 
— Egykori szolgálati, iskolaigazgatói lakás a 
Temp lom utcán. — T30-B3.
Ilona dűlő lásd Gáti dűlő
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Iskola dűlő 2011: Iskola düll¬. | Az Iskola dül -
l¬ egy f¬dút a Balog ½pít½sz tanyájával szem-
ben. — A Temető dűlővel párhuzamos dű lőút a 
dorogi határ északi részén, a Szállás föld- észak 
határrész nyugati szélén. Nevét onnan kapta, 
hogy itt volt a Görögkúti iskola. — T3-E2.
Iskolaföld 1. 2011: Iskolaf¬d ~ Peda gê gus-
f¬d ~ Tanítêf¬d. | Ez az Iskolaf¬d már sok 
hej re költözött, ½szakon is vêt, a Fürd¬ mö-
gött, ½s a Galamb-tanyánál is. | Apám min-
dig monta, hogy az Iskolaf¬dbe vêt f¬ggye, 
utá  na elvett½k, ½s a Gátba kapott. 1884: Isko-
la földje. — Földterület a dorogi határ északi 
ré szén. Később elcserélték a határ délnyugati 
ré szén lévő Tanítók földjével. Illetményföld-
ként Pedagógusföld és Tanítóföld néven is 
is merik. — Komoróczy 1971: 331. — T5-E2.
Iskolaföld 2. lásd Tanítók földje
Iskolaföldi dűlő 2011: Iskolaf¬di düll¬, 
1986: Iskolafődidüllő, 1972: Iskolafődi dülő. 
— A dorogi határ déli részén, a Zajgatóban 
észak–déli irányban húzódó s a hajdúvidi ha-
tárban végződő dűlőút. Nevét a mellette fekvő 
Is kolaföldről kapta. — Tóth 1972: 31, Török 
2009: 16. — T9-G2.
Iskolakert 1944–1946: Iskolakert. — A katoli-
kus iskola egykori gyakorlókertje a belterület 
északnyugati szélén. Később házhelynek osz-
tották ki, s az itt létesült utca az Iskolakertről 
kap ta a nevét. — HdL40. — T30-A3.
Iskolakert utca 2011: Iskolakert utca, 1972: 
Is  kolakertucca, 1965: Iskolakert utca. — A 
bel  terület északnyugati szélén fekvő utca. 
Ezen az utcán volt valaha a katolikus egyház 
is kolájának a gyakorlókertje (vö. Iskolakert). 
A tanács 1964-ben házhelynek osztotta ki, s az 
új utca az Iskolakert utca nevet kapta. — Imre 
1965: 10, Tóth 1972: 31. — T30-A3.
Iskola utca 2011: Iskola utca. | Az Iskola utca 
az megmaradt Iskola utcának, hijába nem jár-
nak oda gyerekek. 1972: Iskolaucca, 1965: Is-
kola utca. — A város központjában található 
ut ca. Itt van az egyik általános iskola épülete, 
amely 1901-ben épült, de ma már nem használ-
ják (vö. Iskola úti iskola). Hivatalos név. — 
Im re 1965: 10, Tóth 1972: 31. — T30-B3.
Iskola úti iskola 2011: Iskola úti iskola ~ Fiú-
is kola ~ Közös iskola. | A Közös iskolába min-
den  f½le vallású járt. 1972: Állami Elemi Isko-

la, Iskola úti Általános Iskola, 1937: Hajdúdo-
rogi állami elemi iskola. — Ma már nem mű-
ködő egykori iskola az Iskola utcán. 1896-ban 
egy tanteremmel osztatlan iskolaként indult. 
Lét rejöttét a Görög katolikus iskola túlnépese-
désének köszönhette. 1902-ben nyilvánították 
ál lami iskolának. Régi hivatalos neve (Hajdú-
dorogi) Állami Elemi Iskola, 1945-től Iskola 
úti Általános Iskola volt. A Fiúiskola elneve-
zés az államosítás utáni időkből származik, 
ami kor az egyházi iskola leányiskolaként, az 
ál lami elemi iskola pedig fiúiskolaként műkö-
dött tovább. A Közös iskola megnevezés arra 
utal, hogy mivel állami iskola volt, vallási fele-
ke zethez való tartozástól függetlenül vették fel 
a gyerekeket. — HDA. 57, Kozma [2010]: 10, 
Papp 1971: 208, Tóth 1972: 31. — T30-B3.
István-fürdő lásd Magi-fürdő
István-fürdőház lásd Fürdőház
Jaczkovics utca 2011: Jackovics utca, 1972: 
Jac  kovicsucca, 1965: Jaczkovics Mihály ut ca. 
— A Petőfi tértől északi irányban a Városkert 
ut cáig nyúló utca. Jaczkovics Mihály püspöki 
kül helynökről nevezték el, akinek a székhelye 
a közeli Líceumban volt. 1912-ben Miklóssy 
Ist ván püspök ellen román fanatikusok me-
rényletet követtek el a debreceni püspöki szék-
helyen, mivel a görög katolikus szertartású 
temp lomokban elrendelte a magyar nyelvű 
li turgiát. A pokolgépet tartalmazó csomagot 
Jacz kovics Mihály vette át, és ő bontotta ki. 
A pokolgép a kezében felrobbant, és így éle-
tét vesztette, megmentve Miklóssy püspököt a 
ha láltól. Emlékére Dorogon utcát neveztek el. 
Tör téneti forrásban a Jaczkovics Mihály utca 
for ma is előfordul. — Imre 1965: 10, Szakál 
2012: 32, Tóth 1972: 31. — T30-C3.
Játszótér 2011: Játszêt½r. — Az Olajág 
gyógy  szertár mellett lévő játszótér. — T30-B3.
Jeles György utca 2011: Jeles György utca, 
1972: Jelezsgyörgyucca, 1965: Jeles György 
ut ca. — A belterület nyugati részén lévő utca. 
Je les György 1848-as katona volt, aki közkato-
na  ként állt be Kossuth seregébe, s ott rövid 
időn belül tiszti rangot kapott vitézségéért. 
A Viditó tizedben volt a szülőháza, ezért az 
itt lévő egyik utcát róla nevezték el. — Imre 
1965: 11, Tóth 1972: 32. — T30-B3.
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Jézuska dűlő 2011: J½zuska düll¬ ~ Kunka 
dül l¬ ~ Határdüll¬. | Az½rt J½zuska düll¬, 
mert ott van a feszület. — Dűlőút Dorog és Fe-
hértó határán észak–déli irányban, helyzetéből 
adó dóan nevezik Határdűlő-nek is. Kunka 
dű lő-nek ugyancsak mondják, mivel a Kunka-
gyü mölcsös mellett halad el. — T5-F5.
Jókai utca 2011: Jêkai utca. — A Hétút utcá-
ból nyíló utca. Hivatalos név. — T30-C4.
Jónás Miklós tanyája 2011: Jênás Miklês 
ta nyája. — Egykori tanya a dorogi határ észa-
ki részén, a Szállásföld-észak határrészen, az 
Is kola dűlő mellett. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T2-D2.
Juhász József tanyája 2011: Juhász Jêzsef 
ta  nyája. — Egykori tanya a dorogi határ észa-
ki részén, a Szállásföld-észak határrészen, az 
Is kola dűlő mellett. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T3-E2.
Juhos zug 2011: Juhos zug, 1965: Juhoszug, 
1972: Juhozzug. — Az Árpád körút elején nyí-
ló zsákutca. Egyesek szerint juhászok laktak 
itt, ezért kapta ezt a nevet. Hivatalos név. — 
Im re 1965: 15, Tóth 1972: 32. — T30-C4.
Kabát dűlő 2011: Kabát düll¬. — Dűlőút a 
do rogi határ északi részén, amely a Görögkút-
dél és a Disznókút-észak határrészeket választ-
ja el egymástól. Nevét a közeli Kabát-tanyáról 
kap ta. — T3-F5.
Kabát-tanya 2011: Kabát-tanya, 1986: Ka-
báttanya, 1972: Kabáttanya. — Egykori tanya 
a dorogi határ északi részén, a Görögkút-dél 
ha tárrészen, a Nyíregyházi út mellett. Első 
ilyen nevű tulajdonosa Kabáth András volt, 
aki nek a halála után fia, Kabáth István vezet-
te a tanyát körülvevő 100 holdas gazdaságot. 
1949-ben államosították. Ma az egykori tanya 
he lyén a Kabát-tanya-szárító néven is ismert 
Gö rög-szárító van. — HdL30, Tóth 1972: 32, 
Török 2009: 17. — T5-F1.
Kabát-tanya-szárító lásd Görög-szárító
Kalapos-tanya 2011: Kalapos-tanya. — Ta-
nya a dorogi határ északi részén, a Görögkút-
dél határrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T3-E5. 
Kántorház 2011: Kántorház ~ Kántorlakás. 
— Szolgálati lakás az Óvoda utcán. Kántorla-
kás-ként is ismerik. — T30-B3.

Kántorlakás 1. 2011: Kántorlakás. | A Temp-
lom utcán, a Rêmai templom mögött volt az 
egyik Kántorlakás. — Egykori szolgálati lakás 
a Templom utcán. — T30-B3.
Kántorlakás 2. lásd Kántorház
Kántortanító-képző lásd Líceum
Kántor utca 1. 2011: Kántor utca, 1972: Kán-
tor utca. — A Vörösmarty utcát és a Nánási 
utat összekötő kis utca. Hivatalos név. — Tóth 
1972: 32. — T30-B3.
Kántor utca 2. lásd Vörösmarty utca
Kapcás kertje 2011: Kapcás kertje. — Egyko-
ri kert a város belterületén. Tulajdonosának ra-
gadványnevéről kapta a nevét. A helybeliek a 
ne vet ismerik ugyan, de az általa jelölt helyet 
már nem tudják meghatározni.
Kápolna 1. 2011: Kápolna. | A Kápolna a 
fa  lu közepe táján volt. Nem jöttünk fel ide a 
nagy templomba, hanem a Kápolnába, ahol 
mi  s½ztek a szerzetesek. — Kápolna a Görög 
ka  tolikus gimnáziumban. — T30-B3.
Kápolna 2. lásd Kis kápolna
Kápolna utca lásd Széchenyi utca
Káptalan lásd Egyház földje
Kapus-féle-bolt 2011: Kapus-f½le-bolt. — 
Egy  kori bolt a Fehértói út végén. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — T30-D3.
Károly-birtok 2011: Károj-birtok ~ Károj-
kis  tanya ~ Károj-tanya. | Nagy birtok volt ez 
a Károj-tanya. — Tanya a határ északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. Károly-kistanya-ként és Ká-
roly- tanya-ként is ismerik. — T2-D4.
Károlyi iskola lásd Károly-tanyai iskola
Károly-kistanya lásd Károly-birtok
Károly-tanya lásd Harsányi-tanya, Károly-
birtok
Károly-tanyai iskola 2011: Károj-tanyai is-
kola ~ Károji iskola ~ Károj-tanyasi iskola ~ 
Szál  lásf¬di iskola ~ Szállásf¬d-köz½p álta-
lá  nos iskola ~ Szállásf¬d-köz½p tanyai isko-
la | Dorog határának mind a n½gy r½sz½n 
vêt tanyasi iskola. K½rdezt½k: m½k iskolá-
ba jársz? A Károj-tanyára. | A Károji iskola 
kö  zel½ben vêt a Károji-birtok. Innen kapta 
az iskola a nev½t. | A Károj-tanyasi iskola a 
Kö merlingn½-f½le birtok mellett vêt. A bir-
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tok b½rl¬je egy zsidê ember vêt, Hars-
tány Károj. Innen van az iskola neve. 1972: 
Szál  lásföld-Közép Tanyai Iskola, 1937: Ta-
nyai állami elemi iskola. — Egykori iskola a 
Szál  lásföld közepén, a Temető dűlő mellett, a 
Ká  roly-tanya néven is ismert Harsányi-tanya 
szom  szédságában. Az iskola a tanya eredeti tu-
lajdonosa, Kömmerling Jánosné által adomá-
nyo zott telken épült fel 1911-ben. A község 
el ső tanyasi iskolájaként működött. Az Állami 
ele mi iskolához tartozott, innen ered a Tanyai 
ál  lami elemi iskola elnevezése. A Károly-ta-
nyai iskola, a Károly-tanyasi iskola és a Káro-
lyi iskola nevek a közeli Károly-tanyára, a 
Szál lásföldi iskola, a Szállásföld-közép általá-
nos iskola és a Szállásföld-közép tanyai iskola 
a Szállásföldre és annak részére, a Szállásföld-
kö zépre utalnak. Az idősek körében általáno-
san ismert elnevezések. — HDA. 63, HdL32, 
39, Tóth 1972: 50, Papp 1971: 210. — T2-D4.
Kar utca 2011: Kar utca, 1972: Karucca, 
1965: Kar utca. — A Nánási út és az Akác-
fa utca közötti összekötő út. Egyesek szerint 
alakjáról kapta a nevét. Hivatalos név. — Imre 
1965: 11, Tóth 1972: 33. — T30-B3.
Kastély 2011: Kast½j ~ Bé Têt ½pít½sz kas-
t½ja ~ Bé Têt-kast½j. | Ott van kint a Kas-
t½j… m½g sose jártunk ott, de állítêlag van 
ott egy kúria. — Kúria a Diófa utcán. Ez a ház 
a B. Tóth család birtokában volt, de B. Tóth 
Ist ván mérnök halálával a család kihalt. Rit-
kábban a volt tulajdonos nevének megjelö-
lé sé vel B. Tóth építész kastélyá-nak vagy 
B. Tóth-kastély-nak is nevezik a helybeliek. 
— T30-A4.

Kati dűlő 2011: Kati düll¬. | A Kati düll¬ 
Vid el¬tt bal oldalon van. — Földút a dorogi 
ha tár déli részén, a Kölesföld határrészen. A 
név előtagja valószínűleg a környéken gyakori 
Ka ti családnévvel azonos. — T10-B3.
Katolikus általános iskola lásd Görög katoli-
kus általános iskola
Katolikus gimnázium lásd Görög katolikus 
gim názium
Kelemen-tanya 2011: Kelemen-tanya. — Ta-
nya a dorogi határ északi részén, a Szállásföld-
dél határrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T4-C2. 
Keleti temető lásd Hegytizedi temető
Keleti utca 2011: Keleti utca, 1972: Ke le-
ti ucca, 1965: Keleti utca. — A Fehértói utca 
bal oldali mellékutcája. Észak felé indul, majd 
ke leti irányba fordulva a Gyepnél végződik. A 
név arra utal, hogy az utca kelet felé halad. Hi-
va talos név. — Imre 1965: 11, Tóth 1972: 33. 
— T30-C3.
Kenderáztató 2011: Kenderáztatê ~ Ken der-
áztatê-tê. | A dorogi erd¬ v½g½n van a Ca-
kê-tê, mellette van egy domb, a domb túlol-
da lán egy nagyobb tê, ez a Kenderáztatê. 
— Tó Hajdúdorog délkeleti határában, a Gyú -
lásban. Kevesen ismerik. Ritkábban Ken der-
áz tató-tó-nak is mondják. — T11-E4.
Kenderáztató-tó lásd Kenderáztató
Kenyérgyár 2011: Keny½rgyár. — Egykori 
ke nyérgyár a Tokaji úton. Ma már csak kenyér-
bolt ként funkcionál. — T30-C3.
Kerek-féle csapos kút 1972: Kerek-féle csa-
pos kút. — Egykori kút a Kút utcán. Nevét 
ar ról a személyről kapta, akinek a kertjéből 
el vettek egy darabot a kút megépítése érdeké-
ben. — Imre 1965: 12. — T30-C2.
Kerek-tó 2011: Kerek-tê. | A Kerek-têban 
r½ gen fürödtek is, k½s¬bb szennyvíztelepp½ 
alakították,demamárezsemműködik.|Lehet,
hogy csak mi ismertük Kerek-tênak, akik ott a 
körny½ken laktunk... Jártunk ki oda füröd ni. 
T½r dig ér¬ víz vêt. — Egykori tó a település 
dél nyugati határában. — T9-H1.
Keresztút 2011: Keresztút ~ Nagy keresztút. 
| Mi a Keresztúttêl gyalog jártunk haza ide 
Do rogra az iskolába. — A Nyíregyházi és a 
To kaji út kereszteződése a dorogi határ északi Kastély  Fotó: Hőgye Lajos
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ré szén. Innen lehet Nyíregyháza, illetve Haj-
dúnánás felé menni. Általánosan ismert név. A 
Nagy keresztút megjelölést ritkábban használ-
ják; vö. még Kis keresztút. — T4-D2.
Keskeny utca 2011: Keskeny utca, 1972: Kes-
keny ucca, 1965: Keskeny utca. — A belterület 
dél nyugati részén lévő legszűkebb utca. Hiva-
talos név. — Imre 1965: 11, Tóth 1972: 33. 
— T30-B4.
Kettes-dűlő 2011: Kettes-düll¬. — A Rá kó-
czi kertben lévő három dűlő közül az egyik. 
— T4-D4.
Kilinkút lásd Disznókút
Kilinkúti-járás lásd Disznókút
Kilinkút-lapos lásd Disznókút-lapos
Kinizsi központ lásd Kinizsi téesz
Kinizsi téesz 2011: Kinizsi téjesz ~ Kinizsi köz-
pont ~ Kinizsi téeszközpont. | A Kinizsi ½s a 
Bocs kai téjesz k½s¬bb egyesültek. — Egyko-
ri termelőszövetkezeti központ a dorogi határ 
észa  ki részén, a Szállásföld-dél határrészen. Be-
le olvadt a Bocskai téeszbe, amely később Bocs-
kai Rt.-ként működött tovább. Kinizsi köz pont, 
Ki nizsi téeszközpont néven is említik. — T4-D3.
Kinizsi téeszközpont lásd Kinizsi téesz
Kis dűlő 1. 2011: Kis düll¬. — Egykori dűlőút 
a dorogi határ déli részén, a Kölesföld határré-
szen. Párhuzamosan haladt a Fürdő dűlővel, a 
Ku kuca temetőt kötötte össze a Közlekedő dű-
lő vel. Ma csatorna van a helyén. — T10-B3.
Kis dűlő 2. 2011: Kis düll¬. | A Kis düll¬ ott 
vêt, ahol a Kis tanya vêt. — Dűlőút a doro-
gi határ északi részén, a Görögkútban. Nevét a 
kö  zeli Kis tanyáról kapta. — T3-E4.
Kis-erdő lásd Nagy-erdő
Kis-Gát 2011: Kis-Gát. — Határrész a doro-
gi határ délkeleti részén. Mocsaras terület, a 
Gát északi, kisebbik része. Vö. Nagy-Gát. — 
T10-C2.
Kis Illés dűlő 2011: Kis Ill½s düll¬. — Dűlő-
út a dorogi határ déli részén, a Gyúlásban. Ne-
vét a Kis Illés-tanyáról kapta. — T10-D3.
Kis Illés-tanya 2011: Kis Ill½s-tanya. — Ta-
nya a dorogi határ déli részén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T10-C2.
Kis kápolna 2011: Kis kápolna ~ Kápolna. — 
Egy kori kápolna a dorogi határ északi részén, a 

Szállásföld-észak határrészen, a Harsányi-tanya 
területén. Kápolna-ként is ismerik. — T3-E4.
Kis keresztút 2011: Kis keresztút. — Útkeresz-
te ződés a dorogi határ északi részén. A Nagy 
ke resztúthoz viszonyítva közelebb esik a bel-
területhez; vö. még Keresztút. — T4-C3.
Kis Miska dűlő 2011: Kis Miska düll¬. — 
Dű lőút a határ délnyugati részén. Ma már 
nincs meg az a tanya, amelyről az út a nevét 
kap ta. — T9-G1.
Kiss János utca 2011: Kis János utca, 1972: 
Kis jánosucca, Újosztás, 1965: Kiss János ut ca. 
— A belterület északkeleti részén a Fehértói 
úttól mintegy 500 méterre kelet–nyugati irány-
ban húzódik a Gyepen keresztül, a Keleti ut ca 
folytatásaként. Kiss János 1848-as honvéd tá-
bor nok nevét viseli. Korábban Újosztás-nak is 
hív ták, mert 1955 és 1960 között osztották ki 
ház helynek. — Imre 1965: 11, Tóth 1972: 33. 
— T30-D3.
Kiss Miklós-kocsma 2011: Kis Miklês-kocs-
ma. | A H½túton volt a Kis Miklês-kocsma. — 
Egykori kocsma a Hétút utcán. Tulajdonosá ról 
kapta a nevét. — T30-C4.
Kiss-pékség 2011: Kis-p½ks½g. — Pékség a 
Jacz kovics utcán. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T30-C3.
Kis-Szegegyháza 2011: Kis-Szegegyháza. | 
Kis-Szegegyháza egy földterület, aminek jê -
r½szt b½rl¬i voltak. Újfeh½rtó fel½. | A Kis-
er   d¬n túl vêt a Kis-Szegegyháza, ¬vele 
szem ben a Feh½rtêi út másik oldalán a 
Nagy- Szegegyháza. 1960: Kisszegegyháza, 
1905: K[is] Szegegyháza p[uszta], 1900: 
Kis- Szegegyháza psz. [puszta], [1900]: K[is] 
Szeg  egy háza p[uszta], Kis-Szegegyház puszta, 
1884: Kisszegegyháza puszta, 19. sz.: Kis Szeg-
egyháza psz. [puszta]. — Határrész a település 
ke leti részén túl, Szegegyháza része. Közigaz-
ga tásilag ma Újfehértóhoz tartozik. Történeti 
for rásokban Kisszegegyház(a)puszta-ként is 
sze repel. Vö. még Nagy-Szegegyháza. — Bo-
rovszky–Sziklay szerk. [1900]: 1, 73, HdT. 
19. sz., 1900, 1960, Kogutowicz 1905, Ko-
mo ró czy 1971: 331. — T5-F5.
Kisszegegyház(a)puszta lásd Kis-Szeg egy-
há za
Kis-tanya 2011: Kis-tanya. — Egykori tanya a 
dorogi határ északi részén, a Görögkútban. Az 
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előtag a Nagy-tanya előtagjával van összefüg-
gés ben (vö. Nagy Elek tanyája). — T3-F4.
Kistelep utca 2011: Kistelep utca, 1972: Kis-
te lepucca. — Utca a belterület délnyugati szé-
lén, az Újtelep utcából nyílik. A neve állítólag 
on nan ered, hogy az itt található gyepes részen 
a gulyások kis házakat építettek maguknak, 
ame lyek téli szálláshelyül szolgáltak. Hivata-
los név. — Tóth 1972: 33. — T30-A4.
Kis-ugar 2011: Kis-ugar. | A Gyúlás meg a 
Gát fel½, ahogy elhagyjuk a Vágott-hegyet, ott 
van a Kis-ugar. | A Kis-ugar az a Csor da haj-
tê bal oldala. 1890: Kíss ugari szántó, Kis-
ugari szántó. — Határrész a település déli ré-
szén. Kevesek által használt név. — HdL16. 
— T10-C3.
Kis zug 2011: Kis zug, 1972: Kizzugucca, 
1965: Kiszug. — A belterület délnyugati ré-
szén fekvő zsákutca. A források Kiszug utcá-
nak is említik. Hivatalos név. — Imre 1965: 
11, Tóth 1972: 33. — T30-A4.
Kiszug utca lásd Kis zug
Kléba-tanya 2011: Kl½ba-tanya. — Egykori 
ta nya a település északi részén, a Disznókút-
észak határrészen. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T5-F2.
Kockás dűlő 2011: Kockás düll¬. — Dűlőút 
a dorogi határ nyugati részén. Nevét a Kockás-
ta nyáról kapta, amely azonban ma már nincs 
meg. — T4-A5.
Kollégium lásd Helytörténeti múzeum
Korcsolyapálya 2011: Korcsojapája. | A Gá ti 
utca ½s a Kêrház utca között volt a Kor cso-
ja pája. — Egykori korcsolyapálya a belterület 
dél keleti részén. — T30-C4.
Kórház lásd Kórház úti óvoda
Kórház utca 2011: Kêrház utca, 1972: Kór-
ház ucca. — A belterület délkeleti részén lévő 
ut ca. Az egykor itt működő kórház után kapta 
a nevét. Hivatalos név. — Tóth 1972: 34. — 
T30-C5.
Kórház úti óvoda 2011: Kêrház úti óvoda, 
1914: Kórház, 1893: Kórház, 1884: Kórház. 
— A belterület délkeleti részén működő óvo-
da, egykor (járvány)kórház volt. Noha az idő-
seb bek a mai napig ismerik az eredeti funkció-
ját, már nem használják a megnevezésére a 
ko rábbi Kórház névformát. Utoljára 1956 ta-

vaszán, egy tífuszjárvány idején funkcionált 
kór házként. Az épületben ma óvoda működik. 
— HdL18, HdT. 1914, Komoróczy 1971: 331. 
— T30-C5.
Korona dűlő 2011: Korona düll¬. — Dűlőút 
a dorogi határ északi részén, a Görögkút-dél 
ha tárrészen. Nevét a közeli Korona-tanya után 
kap ta. — T5-F1.
Korona-tanya 2011: Korona-tanya. — Egy-
kori tanya a település északi részén, a Görög-
kút-dél határrészen. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T5-F1.
Korondán kútja 2011: Korondán kútja ~ Ko-
rondán P½ter-f½le kút. — A Hétút és a Da-
ra bos utca sarkán lévő kút. Korondán Péter-
nek volt itt boltja, innen ered az elnevezés. 
Ko rondán Péter-féle-kút-ként is ismerik. — 
T30-C4.
Korondán Péter-féle-kút lásd Korondán kútja
Kósa dűlő 2011: Kêsa düll¬. — Dűlőút a 
te lepülés északi részén, a Disznókút-észak ha-
tárrészen. Nevét a közeli Kósa tanyájáról kap-
ta. — T3-F5.
Kósa tanyája 2011: Kêsa tanyája. — Egyko-
ri tanya a település északi részén, a Disznókút-
észak határrészen. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T3-G5.
Kosdi-tanya lásd Holland-kertészet
Koslegelő lásd Ökörkút-lapos
Kossuth utca 2011: Kosut utca, 1972: Ko sut-
uc ca. — A Nánási út mellékutcája, amely a To-
kaji útig nyúlik. — Tóth 1972: 34. — T30-B3.
Koszta-féle-kocsma lásd Gyúró boltja
Koszta Imre tanyája 2011: Koszta Imre ta-
nyája. | A Nagy-laposon van a Koszta Imre 
ta nyája. — Tanya a település északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, a Nagy-lapo-
son. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D4.
Kovács utca 2011: Kovács utca, 1972: Ko-
vács ucca. — A belterület délkeleti részén fek-
vő utca. A névadás indítéka nem ismert: sze-
mélynévből és foglalkozásnévből egyaránt 
szár mazhat. Hivatalos név. — Tóth 1972: 34. 
— T30-A4.
Kozák kútja 2011: Kozák kútja. | A Telekhegy 
ti zedben vêt a Kozák kútja. 1965: Kozák kútja. 
— Egykori kút a település Negyedik kerüle té-
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ben, a hajdani Telekhegy tizedben. Nevét arról 
a Kozák nevű személyről kapta, akinek a kert-
jéből elvettek egy darabot a kút megépítése ér-
dekében. — Imre 1965: 13. — T30-B2.
Kozma-féle-kocsma lásd Kozma kocsmája
Kozma kocsmája 2011: Kozma kocsmája ~ 
Koz ma-féle-kocsma ~ Kozma-kocsma. | A Koz-
ma kocsmája a Böszörm½nyi út ½s a Mátyás 
kör út sarkán vêt. A Gyúrê bêtja közel½ben. 
— Egykori kocsma a Böszörményi út és a Má-
tyás körút sarkán. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. Kozma-kocsma, Kozma-féle-kocsma for-
mában is használják. — T30-B4.
Kozma-tanya 2011: Kozma-tanya. — Tanya a 
do rogi határ északi részén, a Szállásföld-észak 
ha tárrészen, a Temető dűlő mellett. Tulajdono-
sáról kapta a nevét. — T2-D3.
Kökényesi-tanya 2011: Kökényesi-tanya. — 
Egy kori tanya a település északkeleti szélén, a 
Gö rögkút északi részén, a Liliom soron. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T3-F3.

Kölesföld 2011: Kölesf¬d ~ Kölesföld. | A 
Kölesf¬detazIlonadűl¬ választja el a Gát-
tól… Kölest termeltek benne. 1986: Kölesfőd,
-be, 1981: Kölesföld, 1972: Kölesfőd, Kö-
les földek, 1967: Kö les föld, 1965: Kö lesföld, 
1938: Kölesföld, Kö les föl dek, 1937: Kölesföldi 
ta nyák, 1933: Köles földek, 1929: Kölesföldek, 
1926–1927: Kölesföldek, 1925: Kölesföldek, 
1915: Kö les földek, 1914: Kölesföldek, 1913: 
Kö les földek, 1913: Kölesföldi tanyák, 1909: 
Kö lesföldek, 1905: Kölesföldek, 1902: Köles 
föl dek, 1897: Köles földek, 1893: Köles föl-
dek, 1890: Köles földi szántó, 1886: Kölesföld, 
1884: Kölesföld, 1881: Köles föld, 1877: Kö-

les  föld, 1875: Köles föld, 1871: Kölesföld. 
— Határrész Hajdúdorog belterületétől délre. 
Nyu gatról a Böszörményi út, délről–délkelet-
ről a Gát, keletről a Lókert határolja. Telek 
után meghatározott mennyiségű „köles alá va-
ló földet” mértek itt ki minden évben. Szántó-
föld dé csak a 19. század második felében vált. 
Ek kor jelölték ki a határait is. Általánosan 
is mert határrésznév. A történeti forrásokban 
Kö lesföldek alakban is gyakran szerepel. — 
HdL4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 22, 
29, 33, 34, 36, 37, Hnt. 1913, 1937, Hnt. 1967, 
2011, Imre 1965: 16, Komoróczy 1971: 331, 
MoFnT. 2, Tóth 1972: 34, Török 2009: 17. — 
T10-B2.
Kölesföldi általános iskola lásd Gáti iskola
Kölesföldi-ér 2011: Kölesföldi-½r. | Dorog 
belterület½r¬l a belvizet k½t ½r, vagyis csa-
torna viszi ki, a Kölesföldi-½r ½s a Fürj-½r. 
— Vízfolyás a dorogi határ déli részén, a Kö-
les föld nevű határrészen. — T10-B1.
Kömmerlingné-féle-birtok lásd Harsányi-
ta nya
Kömmerlingné-féle-föld lásd Harsányi-tanya
Könyök utca 2011: Könyök utca, 1972: Kö-
nyök ucca, 1965: Könyök utca. — A belterület 
észak nyugati részén lévő utca. Állítólag alak-
járól kapta nevét. 1965-ben zsákutcaként emlí-
tik, ma viszont a Kötő utcát és a Zsák utcát köti 
össze. Hivatalos név. — Imre 1965: 11, Tóth 
1972: 35. — T30-C3.
Könyvtár 2011: Könyvtár ~ Mészáros Károj 
Vá rosi Könyvtár. — Hajdúdorog könyvtára a 
Bö szörményi úton. Hivatalos nevét a dorogi 
szü letésű Mészáros Károly íróról, ügyvédről 
és helytörténészről kapta. — T30-B3.

Tanya a Kölesföldön Fotó: Molnár Antal

A Könyv  tár az 1950-es években 
Forrás: Pajkos György
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Kötő utca 2011: Kötőutca, 1972: Kötőucca, 
1965: Kötőutca. — A belterület északnyugati 
részén lévő utca. A név a helybeliek szerint on-
nan ered, hogy az itt élő Barna lányok szövés-
sel, fonással foglalkoztak, és hulladékokból 
rongy szőnyeget, ún. kotráncot készítettek. Hi-
vatalos név. — Imre 1965: 11, Tóth 1972: 35. 
— T30-C3.
Kövecses-halom 2011: Kövecses-halom, 
1996: Kövecses-hlm. [halom], 1981: Kövecses-
ha lom, 1980: Kövecses halom, 1914: Kövecses 
ha lom, 1900: Kövecses hal[om], 1893: köve-
cses halom, 1884: Kövecses hal[om], 1858: 
Kö vecses halom, 19. sz.: Kövecses hal[om]. 
— A dorogi határ déli részén, a Kölesföld ha-
tárrészen található halom. 1980-ban 114 mé-
ter magas kiemelkedésként határozták meg. 
Ne vét a helybeliek szerint onnan kapta, hogy 
szán táskor tégla- és kőtörmelék került itt elő. 
Ma már kevesen ismerik. — Drén–Molnár 
2011, Gyarmathy szerk. 1996: 28, HdL19, 
30, HdT. 19. sz., HdT. 1900, HKFT., MKFT., 
MoFnT. 2, M. Nepper–Sőregi–Zoltai 1980: 
103. — T10-B3.
Kövesdi dűlő 2011: Kövesdi düll¬. — Dűlő-
út a dorogi határ délnyugati részén. Nevét a 
kö zeli Kövesdi tanyája után kapta. — T9-G2.
Kövesdi Miska tanyája 2011: Kövesdi Miska 
ta nyája. | A Herc f¬dje mellett van a Kövesdi 
Mis ka tanyája. — Tanya a dorogi határ északi 
ré szén, a Szállásföld-észak határrészen. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T2-D2.
Kövesdi tanyája 2011: Kövesdi tanyája. — 
Ta nya a dorogi határ délnyugati részén. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T9-G2.
Közbirtokossági legelő lásd Gyúlási-legelő
Közbirtokosság legelője lásd Gyúlási-legelő
Közlekedő lásd Közlekedő dűlő 1., 2.
Közlekedő dűlő 1. 2011: Közleked¬ dűl¬, 
Közleked¬. | A Szállásf¬dbe van a Köz le-
ke d¬ dűl¬. A Tokaji úttêl megyen befel½. 
— A dorogi határ északi részén lévő dűlőút. 
Köz lekedő formában is használják. — T2-C2.
Közlekedő dűlő 2. 2011: Közleked¬ düll¬ 
~ Közleked¬. | A Közleked¬ a Magi-fürd¬ 
után nyugat–keleti irányba átszelte a Fürd¬ 
dül l¬t, a Vak düll¬t, a Kis düll¬t. 1986: 
Közlekedő dülő, határdűlő, 1981: Közlekedő
dűlő, 1972: Közlekedődüllő, 1965: Közleke-

dődűlő. — Dűlőút a déli határban, az egyko-
ri Magi-für dőtől délre. Elnevezése arra utal, 
hogy ezen le hetett eljutni a Kölesföldbe, a Gát-
ba, a vidi és a nánási földekre. Gyakran csak a 
rövidebb Köz lekedő nevet használják. — Imre 
1965: 15, MoFnT. 2, Tóth 1972: 35, Török 
2009: 18. — T10-B3.
Közös iskola lásd Iskola úti iskola
Köztemető 2011: Köztemet¬ ~ Temet¬ ~ 
Nyu gati temet¬ ~ Viditêi temet¬, 1972: 
Nyugatitemető, 1914: gör[ög] kat[olikus] te-
mető, 1893: temető,1890: Nyugotitemető. — 
Temető a Harmadik kerületben, a hajdani Vi-
ditó tizedben. Négy temető volt egykor Doro-
gon, a másik három temetőt felszámolták, ez 
pe dig kibővítve megmaradt. Korábban feleke-
zeti temető lehetett, erre utal a Görög katoli-
kus temető megnevezés. Mivel ma már csak ez 
az egy temető van, egyszerűen Temető-ként is 
em lítik. A község nyugati részén fekszik, ezért 
hív ják Nyugati temető-nek is. A szintén az el-
helyezkedésre utaló Viditói temető elnevezés 
pe dig onnan ered, hogy ezt a kerületet, amely-
ben a temető van, korábban Viditó tizednek 
hív ták. — HdL16, 19, HdT. 1914, Tóth 1972: 
43. — T4-C5.
Krajec tanyája 2011: Krajec tanyája. | A Te-
metődűlőnvêt ez a Krajec tanyája. — Egy-
kori tanya a település északi részén, a Szállás-
föld-észak határrészen. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T2-D2.
Krausz István-tanya 2011: Krausz István-ta-
nya. — Tanya a dorogi határ délkeleti részén. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T10-C2.
Kukuca lásd Kukuca temető

Kukuca temető
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Kukuca temető 2011: Kukuca temet¬ ~ Vá-
gott-hegyi temet¬ ~ R½gi temet¬. | A Kukuca 
te met¬ a H½t út fel½ van, a H½t út meg a 
Nagy Sándor út megy neki. Ott k½t temet¬ is 
van, az egyik a Kukuca temet¬, a másik meg 
a Keleti temet¬. 1972: Kukuca, Gba, Kukuca 
temető, 1890: Kukuczatemető,Régítemető. — 
Egy kori temető a Második kerületben, a Gát 
ti zedben. A szokásjog alapján eredetileg csak e 
tizedbelieket temettek ide. A tizedek felbomlá-
sa után ez a szokás megszűnt. A Kukuca teme-
tő név eredete homályos. A hagyomány úgy 
tart ja, hogy az első halott, akit ide temettek, 
egy Kukuca Jandó nevű ember volt. Más terü-
le teken ugyanakkor a kukuca szó ’kukorica’ 
je lentésű tájszóként is adatolható, s ez alapján 
a temető egy a közelében fekvő kukoricaföld-
ről is kaphatta a nevét. A Kukucatemető és a 
Ku kuca elnevezés általánosan ismert, a többi 
név: a Vágott-hegy közelségére utaló Vágott-
he gyi temető és a Régi temető nevek kevésbé 
hasz nálatosak. — Bura 2013: 160, HdL16, 
Tóth 1972: 35. — T10-B1.
Kultúrház lásd Művelődési ház 
Kunka dűlő lásd Jézuska dűlő
Kunka-gyümölcsös 2011: Kunka-gyümölcsös. 
— Gyümölcsös a dorogi határ északkeleti szé-
lén. Valójában nem a dorogi, hanem az újfehér-
tói határhoz tartozik, de tulajdonosa dorogi la-
kos. — T5-F5.
Kuruc utca 2011: Kuruc utca, 1972: Ku ruc-
uc ca. — Utca, amely a Nánási utcától jobbra 
ka nyarodva a Tokaji útnál lévő gyep szélénél 
vég ződik. Hivatalos neve: Kurucz utca. — 
Tóth 1972: 36. — T30-A2.
Kút utca 2011: Kút utca, 1972: Kutucca, 
1965: Kút utca. — A belterület északkeleti 
ré szén lévő utca. A Kerek-féle csapos kútról 
ne vezték el az utcát, ez volt az első fúrott kút 
Haj dúdorogon. Hivatalos név. — Imre 1965: 
12, Tóth 1972: 36. — T30-C2.
Lakatos dűlő 2011: Lakatos düll¬. — Dűlőút 
a dorogi határ északnyugati részén. Nevét a mel-
let te fekvő Lakatos-tanyáról kapta. — T4-D4.
Lakatos-féle-bolt 2011: Lakatos-féle-bolt. — 
Egy kori bolt a Jaczkovics utcán. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — T30-C3.
Lakatos utca 2011: Lakatos utca, 1972: La ka-
tos ucca, 1965: Lakatos utca. — Az Ady Endre 

ut ca mellékutcája. A név egyesek szerint csa-
ládnevet, mások szerint foglalkozásnevet őriz. 
Hi vatalos név. — Imre 1965: 12, Tóth 1972: 
36. — T30-B4.
Lakatos-tanya 2011: Lakatos-tanya. — Tanya 
a dorogi határ északnyugati részén. Tulajdo no-
sá ról kapta a nevét. — T4-D4.
Lányiskola lásd Görög katolikus általános 
is kola
Láp utca 2011: Láp utca, 1972: Lápucca, 
1965: Láp utca. — Hajdúdorog északkeleti 
szé lén található utca. Mélyen fekszik, kevés 
ház zal, a házak feltöltött dombokon vannak. 
Né ha még nád is nőtt a közepén, annyira vizes 
a talaja. Hivatalos név. — Imre 1965: 12, Tóth 
1972: 36. — T30-C3.
Lapos lásd Vikárius laposa
Lázár Lajos boltja 2011: Lázár Lajos boltja 
~ Lázár Lajos-f½le-bolt ~ Farkas Lajos bolt-
ja. — Egykori bolt a Városkert utcán. Ma már 
nem működik, de az épület megvan, és sokan 
is merik a nevet is. A tulajdonosáról, illetve az 
eladóról nevezték el. — T30-C2.
Lázár Lajos-féle-bolt lásd Lázár Lajos boltja
Lázár-erdő 2011: Lázár-erd¬. | A Görögkút-
ba vêt a Lázár-erd¬, de ötvenhatba levágták 
eg½ szen. — Egykori erdő a település északi 
ré szén, a Görögkút-észak határrészen. Tulaj-
donosáról kapta a nevét. — T3-E2.
Lázár-kocsma 2011: Lázár-kocsma. — Egy-
kori kocsma a Nánási úton. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. Ma is sokan ismerik. — T30-B3.
Legelő lásd Gyúlási-legelő 
Legelőszéli út 2011: Legel¬sz½li út, 1965: 
Legelőszéliút.— Földút a dorogi határ déli ré-
szén, a Gát határrészben, a Gáti-legelő mellett. 
Ma már csak kevesen használják a megneve-
zést. — Imre 1965: 15. — T10-C3.
Lenin utca lásd Böszörményi út
Les-halom 2011: Les-halom, 1986: Leshalom, 
1972: Leshalom, 1884: Leshalom. — A Rá kó-
czi kertben található mesterséges kiemelkedés. 
Őr hely volt, a kert csősze ide épített kunyhót, 
mert innen jól belátta az egész területet. Né-
hány évtizeddel ezelőtt még használták a nevet 
az ott lakók, de napjainkban már csak kevesen 
is merik. — Komoróczy 1971: 332, Tóth 1972: 
37, Török 2009: 18. — T4-D4.
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Leventeotthon 2011: Leventeotthon. | Le ven-
t½ rekellettjárni…jártisafiamaLeventeott-
hon ba. 1978: Leventeotthon. — Katonai elő-
kép ző volt a Toborzó úton. — Gazdag szerk. 
1978: 81. — T30-B3.
Levente utca lásd Toborzó utca

Líceum 2011: Líceum ~ Fijúiskola ~ Polgá-
ri iskola ~ Tanítêk½pz¬ ~ Kántortanítê-
kép z¬. | R½gen a Líceum ½s az Iskola úti 
is kola vêt a Fijúiskola. | Püspöki lakás volt 
ez, mert itt lakott a püspök, de aztán bomba tá-
madás ½rte ½s elköltözött. Azután lett kö z½p-
is kola. 1965: Görög kat[olikus] kántor-tanító-
képző. — Iskolaépület, amely 1840-ben ké-
szült el. 1875-től itt volt a püspöki külhelynök 
szék helye. A Polgári iskolá-t 1915-ben szer-
vezték meg, 1946-ban azonban megszűnt, s 
be leolvadt az Állami Elemi Iskolába. Ekkor a 
ta nítóképző intézet működött tovább az épü-
letben: erre utal a Görög katolikus kántor-ta-
nítóképző, a Tanítóképző és a Kántortanító-
kép ző megnevezés. A Fiúiskola elnevezés az 
ál la mosítás utáni időkből származik, amikor 
az egyházi iskola leányiskolaként, az állami 
ele mi iskola pedig fiúiskolaként működött to-
vább. A Móra Ferenc általános iskolát és a Lí-
ceumot máig Fiúiskolá-nak, az egyházi isko lát 
pedig Lányiskolának hívják a helybeliek. — 
Angyal szerk. 2000: 306, Imre 1965: 18, Koz-
ma [2010]: 10, 12. — T30-C3.
Liklik boltja 2011: Liklik bêtja. | Zsidê 
bêt vêt itt. Az½r híjják így. Oda jártunk a 
Lik lik bêtjába. — Egykori bolt a Vasvári ut-
cán. Itt állt egy Glüchlik nevű zsidó háza és 

bolt ja, akinek a nevét Liklik-nek ejtették, innen 
szár mazik az elnevezés. — T30-C3.
Liklik köze 2011: Liklik köze. | Vasvári utca 
lett a Liklik köze. 1972: Liklik-köze. — Utca-
rész, a Vasvári utca elejének egykori neve. Ma 
már nagyon kevesen ismerik a nevet. Itt állt 
egy Glüchlik nevű zsidó háza és boltja, akinek 
a nevét Liklik-nek ejtették, innen származik az 
el nevezés. Vö. Liklik boltja. — Tóth 1972: 37. 
— T30-C3.
Liliom sor 2011: Liliom sor ~ Liliom sori ta-
nyák. | A Nagy-árok nekimegy a Liliom sor-
nak. Sz½p söv½ny vêt ott, azért nevezték így. 
1986: Liliom-sor. — Rövid dűlőút a Görögkút 
ha tárrész északi részén. Nevét állítólag onnan 
kap ta, hogy a dűlőn 4-5 egymás mellett lakó 
gaz dagabb család liliomot ültetett a tanyája 
elé. Kevesen ismerik a nevet. — Török 2009: 
19. — T3-F2.
Liliom-sori tanyák lásd Liliom-sor 
Lókert 2011: Lêkert ~ Lókert ~ Cigánynegyed 
~ Cigánysor ~ Cigánytelep. | Jobbra Lêkert, 
bal ra Csontos-kert. Ennek is vêt sz¬l¬je. 
1986: Lúkerbül, 1981: Lókert, 1972: Lukerbül, 
1967: Lókert, 1965: Lúkert, 1941: Lókert, 
1939: Lókert, 1938: Lókert, 1937: Lókerti ta-
nyák, 1929: Lókert, 1914: Lókert, 1913: Lo-
kor ti tanyák, 1909: Lókert, 1894: Lókert, 1893: 
Ló kert, 1886: Lókert, 1884: Lókert, 1880: Ló-
kert, 1875: Lókert, 1871: Lókert. — A dorogi 
ha tár délkeleti részén lévő határrész, a Fehértói 
úttól délre. A Gyep, a Gát és a Kölesföld ál tal 
határolt terület, amely Újfehértó határáig nyú-
lik. Szőlőskert volt, később lakott hely. Terüle-
te 514 kh. Egy része közlegelő volt, másik ré-
sze szőlőskert. A Lókert elnevezés mindenki 
ál tal ismert határrésznév. A név egyesek szerint 
onnan ered, hogy a terület régen lovak lege lője 
volt. Később egy ideig cigányok lakták, erre 
utal a Cigánynegyed, Cigánysor, Cigányte-
lep elnevezés. — HdL1, 4, 8, 12, 13, 18, 19, 
21, 22, 23, 36, 37, 38, HdT. 1914, Hnt. 1913, 
1937, 1967, 2011, Imre 1965: 16, Komoróczy 
1971: 332, MoFnT. 2, Tóth 1972: 37, Török 
2009: 19. — T10-C1.
Lókerti dűlő 2011: Lêkerti-düll¬ ~ Rácz 
Mis ka düll¬je, 1986: Lúkertidűllő, 1972: 
Lukertidüllő. — A dorogi határ délkeleti ré-
szén, a Lókertben lévő dűlőút. A Rácz Miska 

A Líceum az 1910-es években.
Forrás: Pajkos György
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dűlője el nevezését a közeli Rácz Mihály ta-
nyája után kap ta. — Tóth 1972: 37, Török 
2009: 19. — T5-F5.
Lókerti-legelő lásd Gyep
Lókerti-legelőföld lásd Gyep
Lókerti-szőlő lásd Bocskai-kert
Lóvásár-kert 2011: Lêvásár-kert. | Åvente 
k½t-három vásár volt a Lêvásár-kertbe. 
Szom  sz½dos volt ez a Disznêvásár-kerttel. — 
Egy kori lóvásártér a település belterületének 
dé li részén. — T30-C5.
Lovaskaszárnya lásd Méntelep
Lőtér 2011: L¬tér. | A L¬tér m½g min-
dig meg van. Fel van sáncolva. Ott játsza-
nak most a l¬téri gyerekek. — A belterület 
észak nyu ga  ti részén lévő egykori lőtér. A név 
máig hasz ná la tos, noha a hely már másként 
funkcio nál. — T30-A2.

Lőtér utca 2011: L¬t½r utca, 1965: Lőtérut-
ca, 1972: Lütérucca. — A belterület északnyu-
gati szélén található utca. A leventefoglalkozá-
sok gyakorlati részét itt tartották, szabályos 
lő tér volt ezen a helyen. 1945 után a tanács 
ház  helyeket osztott ki itt, így kapta az utca ezt 
a nevet. — Imre 1965: 12, Tóth 1972: 38. — 
T30-A1.
Lugosi Miska tanyája 2011: Lugosi Miska 
ta nyája. | A Gurbán Laci tanyájával szemben 
van a Lugosi Miska tanyája. — Tanya a doro-
gi határ északi részén, a Nagy-lapos peremén. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T2-D4.
Lukács partja lásd Csontos-hegy 
Lukács zug 2011: Lukács zug, 1972: Lu kács-
zug, 1965: Lukácszug. — Az Árpád körútból 

nyí ló zsákutca. Egyesek szerint Lu kács Nagy 
Já nos és István lakott itt családjával, róluk ne-
vez ték el. Hivatalos név. — Imre 1965: 12, 
Tóth 1972: 38. — T30-D3.
Macó dűlő 2011: Macê düll¬. — Dűlőút a 
te lepülés északi részén, a Görögkút-észak ha-
tárrészen. A Macó-tanya mellett húzódik, in-
nen ered az elnevezése. — T3-E2.
Macó-tanya 2011: Macê-tanya. — Egykori 
ta nya a település északi részén, a Görögkút-
észak határrészen. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T3-E2.
Mádi-tanya 2011: Mádi-tanya. — Tanya a te-
le  pülés északi részén, a Görögkút-észak határré-
szen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E2.
Magi-féle-fürdő lásd Magi-fürdő
Magi-fürdő 2011: Magi-fürd¬ ~ Dorogi für-
d¬ ~ Szent István gyêgyfürd¬ ~ Szent István 
fürd¬ ~ R½gi fürd¬ ~ Magi-f½le fürd¬ ~ 
István-fürd¬ ~ Fürd¬ ~ Fürd¬-kert. | A Ma -
gi-fürd¬ a tulajdonosáról kapta a nev½t. Rá 
volt írva a pohárra is: Magitêl loptam. | A Kö -
lesf¬dbe vêt a Szent István gyêgyfürd¬. | A 
háború után a t½eszé lett a Magi-f½le für d¬. 
Az m½g kádas fürd¬ volt. | Apám½k idejük be 
vêt ez a fürd¬. Aztán t½eszköszpont lett be-
l¬ le. | A Böszörm½nyi út fel½ van a Für d¬-
kert, ahol a r½gi fürd¬ volt. 1986: Istvánfürdő,
Fürdő, 1972: Fürdő, 1965: Szt. Ist ván gyógyfür-
dő, 1960: István-fürdő, 1937: Istvánfürdő, 
1914: Fürdő, 1884: Fürdő. — Egy kori fürdő 
Haj dúdorog belterületétől délre, a Kölesföld 
ha tárrészen. Ez a terület a fehértói Fe kete gróf 
tu lajdonában volt. A legenda szerint a gróf fele-
sé ge nagyon beteg volt, nem tudott járni, s a 
gróf béresei azt javasolták neki, hogy hozza el a 
fe leségét erre a területre, s az itt található vízben 
meg gyó gyul a lába. A helybeliek szerint már 
az 1800-as évek végén megépült a fürdő Újfe-
hér tó, Hajdúdorog és a gróf össze fogásával. Az 
1900-as évek elején építet ték át a faépületet kő-
épületté. Magi Sándor 1934-ben vette meg, tő-
le államosították 1952-ben. Kedvelt kiránduló-
hely volt, a vizét csúz, reu ma, köszvény stb. 
ellen ajánlották. 1958-ig mű ködött a fürdő a 
Dorogi Tanács tulajdonában, majd a Tanács át-
adta a Bocs kai téesznek. A téesz gépállomássá, 
magtárrá alakította. A li getes, parkosított kert-
ben gyak ran rendeztek ma jálisokat, kedvelt 
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szórakozóhelye volt a lakos ságnak. A Dorogi 
fürdő, Ré gi für dő, Magi-féle-fürdő, Fürdő 
megjelöléseit ugyan csak gyakran használják. A 
Szent Ist ván gyógyfürdő, Szent István fürdő, 
István-für  dő és Fürdő-kert elnevezések viszont 
kevésbé ismertek. — HDA. 60, 62, HdT. 19. sz., 
1900, 1914, 1960, Hnt. 1937, Imre 1965: 15, 
Ko  mo róczy 1971: 331, Szakál 2012: 28, Szűcs 
1971: 182, Tóth 1972: 22, Török 2009: 13. — 
T10-B2.
Magyar utca 2011: Magyar utca, 1965: Ma-
gyar utca. — A belterület északkeleti részén ta -
lál ható utca. Arról, hogy az utcanév családnevet 
vagy népnevet őriz-e, nincsenek ismere te ink. 
Hi vatalos név. — Imre 1965: 12. — T30-C2.
Makai-tanya 2011: Makai-tanya. — Egykori 
ta nya a dorogi határ északnyugati részén. Tu-
lajdonosáról kapta a nevét. — T4-C4. 
Malom utca 1965: Malom utca. — Egykori 
ut ca a belterület északnyugati részén. A Tóth 
Pa li malmáról kapta a nevét. — Imre 1965: 12. 
— T30-B2.
Marján-tanya 2011: Marján-tanya. — Tanya 
a dorogi határ délkeleti részén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T10-C3.
Márka 2011: Márka. — Egykori kocsma a 
Bö szörményi úton. Ma már nem működik, de 
az épület még áll. — T30-B4.
Márkuly-féle-kút lásd Márkuly kútja
Márkuly kútja 2011: Márkuj kútja ~ Márkuj-
f½ le-kút. — A Kórház utca és Fürdő utca sar-
kán lévő kút. Nevét arról a Márkuly nevű sze-
mélyről kapta, akinek a kertjéből elvettek egy 
da rabot a kút megépítése érdekében. Ma már 
ke vesen ismerik a nevet. — T30-C5.
Marx Károly utca 2011: Marksz Károj ut ca. — 
Az Ady Endre utcából nyíló utca. — T30-B3.
Második kerület 2011: Második kerület ~ 
Má sodik tized ~ Gát tized, -be. | Dorog fel vêt 
osztva n½gy kerületre, de nem kerületnek mon-
ták, hanem tizednek: Hegy tized, Gát tized ... 
Ezt mi csak n½pies nyelven híttuk így, de ha 
levelet írtunk, oda kellett írni, hogy Els¬ ke-
rület, Második kerület, Harmadik kerület, Ne-
gye dik kerület. | 1972: Gáttized, 1965: Gátti-
zed. — A község belterületének egy része: dél-
keleti irányban a Fehértói és a Böszörményi 
ut ca által határolt terület. Ma a Második kerü-

let az ismertebb elnevezés, de korábban a Má-
sodik tized elnevezés is használatban volt. A 
ti zedek rendszeréről lásd az Első kerület szó-
cikkében. — Imre 1965: 4, Komoróczy 1971: 
234, Tóth 1972: 24. — T30-C4C3.
Második tized lásd Második kerület
Mátyás király körút lásd Mátyás körút 
Mátyás körút 2011: Mátyás körút ~ Mátyás ki-
ráj körút, 1972: Mátyáskörut, 1965: Mátyás ki-
rály körút, Mátyás körút. — A Böszörményi és a 
Ná nási utat negyedkör alakban összekötő kör út. 
Má tyás király körút-ként is használják a nevet. 
— Imre 1965: 12, Tóth 1972: 38. — T30-B4.
Mátyás zug 2011: Mátyás zug, 1972: Mátyás-
zug, 1965: Mátyászug. — A Mátyás körútból 
nyí ló zsákutca. Hivatalos név. — Imre 1965: 
13, Tóth 1972: 38. — T30-B4.
Mázsaház 2011: Mázsaház. | A vásárba, ami-
kor teheneket, sert½seket vettek, a Mázsaház-
ba m½rt½k meg. — Egykori mázsaház a Ben-
zinkút helyén. — T30-B5.
Megváltó gyógyszertár 1965: Megváltó 
gyógy szertár. — Egykori gyógyszertár a tele-
pülés főterén. 1888-ban kapott helyet a Görögh 
Pé ter által adományozott épületben. Ma már 
nem ismerik a nevet. — Imre 1965: 18, Szakál 
2012: 27. — T30-C3.
Méntelep 2011: M½ntelep ~ Cs¬dörös ka-
szárnya ~ Lovaskaszárnya. — Egykori ménte-
lep a jelenlegi fürdőhöz közel, a Méntelep ut-
cán. A 19. század közepén Dorog város tanácsa 
vá rosi méntelep létesítését határozta el. Az ak-
kori lakott területtől távol, nem messze a Vá-
góhídtól jelölték ki az istállók helyét. Az első 
vi lágháború után a méntelepet felszámolták. 
Cső dörös kaszárnya-ként és Lovaskaszárnya-
ként is ismerik. — T30-B1.
Méntelep utca 2011: M½ntelep utca. | Ezt a 
M½n telep utcát az½rt hívják így, mert valêban 
volt ott m½ntelep. 1972: Mintelepucca, 1965: 
Mén telep utca. — A belterület északnyugati ré-
szén lévő utca. Az utca sarkán volt a ménistál-
ló (vö. Méntelep). A méntelep felszámolása 
után a helyére házakat építettek, majd új utcát 
is nyitottak. Hivatalos név. — Imre 1965: 12, 
Tóth 1972: 38. — T30-A1.
Méntelep úti óvoda 2011: Méntelep úti óvo-
da. — Óvoda a belterület északnyugati részén, 
a Méntelep utcán. — T30-A1.
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Mester utca 2011: Mester utca. — A belterü-
let délkeleti részén található utca. Hivatalos 
név. — T30-C4.
Mezőgazdasági iskola lásd Görög katolikus 
gim názium
Mezőgazdasági szakiskola lásd Görög kato-
likus gimnázium
Mezőgazdasági szakmunkásképző lásd Gö-
rög katolikus gimnázium
Mócz-birtok 2011: Mêc-birtok ~ Mêc-ta-
nya. | A Mêc kriptájánál van a Mêc-tanya. 
1972: Móctanya, 1900: Mócz tn. [tanya], 
1893: Mócz-tanya, 1884: Mócz Ká roly tn. [ta-
nya], 1858: Mócz tanyak. — Ta nya Hajdúdo-
rog belterületétől északra, a Szállásföld határ-
rész déli részén. A Mócz család az 1848–49-es 
sza badságharc után, a 19. század második felé-
ben tűnik fel Dorogon. Talán német eredetű a 
csa lád, amely birtokát Metternich hercegtől 
kap ta szolgálatáért. A század végére a tulajdo-
nuk ba kerül a Szállásföld déli, középső és 
észa ki részén közel 800 kh nagyságú terület. 
Az 1925-ben készült névjegyzékben már nem 
sze repel a család egyetlen tagja sem. A földet 
da rabonként eladták. Az épületet lebontották, 
de a helynév viszonyítási pontként megma-
radt. Mócz-tanya néven is ismerik. A második 
ka  tonai felmérés Mócz-tanyák, a harmadik 
ka  tonai felmérés pedig Mócz Károly-tanya 
for  mában jelöli. — HdL18, 30, HdT. 1900, 
HKFT., MKFT., Tóth 1972: 39. — T4-D2.
Mócz Károly-tanya lásd Mócz-birtok
Mócz-kripta 2011: Mêc-kripta ~ Mêc krip-
tája. | A Mêc kriptáját meg lehet látni a Ke-
reszt úttêl visszább egy kicsivel meg a Nyír-
egyházi úttêl is. — A Mócz család kriptája a 
do rogi határ északi részén, a Szállásföld déli 
ré szén, a Mócz-tanyán. A Sárga-halmon áll. 
Ma már csak kevesen ismerik. — T4-D2.
Mócz-tanya lásd Mócz-birtok
Mócz-tanyák lásd Mócz-birtok
Mocsár utca 2011: Mocsár utca, 1972: Mo-
csár ucca, 1965: Mocsár utca. — A belterület 
észak nyugati részén lévő utca. Állítólag az őszi 
esőzések és a tavaszi olvadások idején járha-
tat lan volt, innen ered a neve. Hivatalos név. 
— Imre 1965: 12, Tóth 1972: 39. — T30-B2.
Módán kisköz lásd Tégla utca 

Molnár György-tanya 2011: Molnár György-
ta nya. — Tanya a dorogi határ délkeleti részén, 
a Vágott-hegy közelében. Tulajdonosáról kap-
ta a nevét. — T10-B2.
Molnár János-tanya 2011: Molnár János-ta-
nya. — Tanya a dorogi határ délkeleti részén, a 
Vá gott-hegy közelében. Tulajdonosáról kapta 
a nevét. — T10-C2.
Molnár Mihály tanyája 2011: Molnár Miháj 
ta nyája. — Tanya a település déli részén, a 
Kö lesföld határrészen. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T10-B2.
Molnár partja 2011: Molnár partja ~ Molnár- 
ta  nya ~ Orosz János-tanya. — Tanya a dorogi 
ha  tár délnyugati részén. Molnár-tanya-ként is 
is merik. Tulajdonosáról kapta a nevét, s a part ja 
utó tag arra utal, hogy a tanya dombos te rületen 
van. Ma Orosz János tulajdonában van, innen 
az Orosz János-tanya elnevezése. — T9-G1.
Molnár-tanya lásd Molnár partja
Móra Ferenc általános iskola 2011: Móra Fe-
renc általános iskola ~ Fiúiskola ~ Műv½szeti 
is kola. — Iskola a Tokaji úton. A Fiúiskola el-
nevezés az államosítás utáni időkből szárma-
zik, amikor az egyházi iskola leányiskolaként, 
az állami elemi iskola pedig fiúiskolaként mű-
ködött tovább. Az intézmény hivatalos neve 
a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Mű vészetoktatási Intézmény, de gyakrabban 
a Fiúiskola, Móra Ferenc általános iskola és 
a Művészeti iskola megnevezéseit használják. 
— Kozma [2010]: 10. — T30-C3.
Mozi 2011: Mozi. — Mozi a Böszörményi 
úton. — T30-B3.
Muszbek-malom lásd Vágott-hegyi malom
Muszka-domb lásd Muszka-halom
Muszka-halom 2011: Muszka-halom ~ Musz-
ka-domb. | A Muszka-halom benyúlt a Rá-
kê ci-kertbe is, ½szakabbra is, nemcsak ott, 
ahol most a sírhej van. | Az a Muszka-halom, 
aho va az oroszokat eltemett½k. 1986: Muszka 
ha lom, 1972: Muszkahalom. — Kiemelkedés 
a Rákóczikert és a belterület között. Az évek 
fo lyamán nagyon lekopott. Története a hagyo-
mány szerint az 1848–49-es szabadságharccal 
kap csolatos. 1849-ben a megszálló orosz had-
sereg egy része Paskijevics herceg vezetésé-
vel Dorog felé vonult. Itt érte utol a katonákat 
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egy pusztító pestisjárvány. Körülbelül kétezer 
orosz katona halt ekkor meg, akiket itt temet-
tek el. Innen ered az elnevezés. — Tóth 1972: 
39, Török 2009: 19. — T4-D4.
Múzeum lásd Helytörténeti múzeum
Művelődési ház 2011: Művelődésiház~Műv-
ház~GörögDemeterMűvelődésiHáz~Kul-
túr ház. — Művelődési ház a Böszörményi 
úton. A Görög Demeter Művelődési Ház az in-
tézmény hivatalos neve. Leggyakoribb megne-
ve zése a Művelődési ház és a Művház, de az 
idő sebbek a Kultúrház megjelölést is használ-
ják. A személynévi jelzőhöz lásd Görög De-
meter utca. — T30-B3.
Művészeti iskola lásd Móra Ferenc általá-
nos iskola 
Művház lásd Művelődési ház
Nádas 1. 2011: Nádas. — Mély fekvésű terü-
let a dorogi határ északi részén, a Szállásföld-
észak határrészen, a Hercz földjében. Az elne-
vezés indítéka nem ismert. — T2-D3.
Nádas 2. lásd Nádas csárda 
Nádas 3. lásd Nagy-tó
Nádas csárda 2011: Nádas csárda ~ Nádas. | 
Ojan szêrakozê, mulatozê hej vêt a Ná-
das. — Kocsmaépület volt a Fehértói úton. 
Egy ideig a mezőgazdasági szakközépiskola 
mű helye működött itt. Az idősebbek még em-
lékeznek a névre. Az elnevezés indítéka nem 
is mert. — T5-F5.
Nagy-Állás lásd Nagy-Állás-halom
Nagy-Állás-halom 1996: Állás-hlm. [halom], 
Nagy Állás-hlm. [halom], 1986: Nagy ál  lás ha-
lom, -ra, 1980: Nagyállás halom, 1972: Nagy ál-
lás, Nagyállás halom, 1884: Nagy állás h[a lom], 
1858: Nagy álás hegy, 19. sz.: Nagyállás h[a -
lom]. — Hajdúdorog ha tárában, a település köz -
pontjától 3,5 km-re északra lévő halom. 1980-
ban 114 méter magas kiemelkedésként ha tá roz-
ták meg. A Disznókút nyugati részén fek szik, 
ne ve bizonyára a legeltetéssel áll kapcsolatban: 
a halom déli oldalán pihentették ugyanis egykor 
az összeterelt állatokat. Történeti forrásokban 
Ál lás-halom-ként, Nagy-Ál lás- ként és Nagy-
Ál lás-hegy-ként is említik. — Gyarmathy szerk. 
1996: 28, HdT. 19. sz., HKFT., MKFT., M. Nep-
per–Sőregi–Zoltai 1980: 103, Tóth 1972: 39, 
Tö rök 2009: 20. — T4-B3.

Nagy-Állás-hegy lásd Nagy-Állás-halom
Nagy-árok 2011: Nagy-árok ~ Csörsz-árok. 
| A határdüll¬n½l vêt ez a Nagy-árok. Ez 
vá lasztotta el a dorogi f¬det Nyíregyháztúl. 
1986: Cseszárka árok, Nagyárok, 1972: Csörsz 
árka, Nagyárok, 1971: Csörszárok, Ördög-
árok, 1763–1785: Czeszarka alter Graben, 
Cez arok alter Graben, 1559: Czersz arokiat. 
— A dorogi határ északi részén lévő árok, a 
Szál lásföld és a Görögkút északi határszélén 
hú zódik a kálmánházi határ mellett, majd dél 
fe lé kanyarodva a fehértói határ mentén fordul 
délkeleti irányba. Az árok „a római hadmér-
nö kök által kijelölt erődítés, ill. sáncrendszer, 
mely tulajdonképpen a Római Birodalom 
elő retolt védő vonala volt”. A Nagy-árok és 
a Csörsz-árok kialakulása kapcsán hason-
ló monda él a nép ajkán: a Csörsz-árok című 
nép monda szerint Csörsz királyfi, a Nagy-árok 
mon dája szerint pedig egy kállai úr árkot épít-
tetett, mivel menyasszonya csak azzal a fel-
tétellel ment hozzá nőül, ha vízi úton, hajón 
jö het a szárazföldön keresztül. A Csörsz-árok, 
amely a történeti forrásokban Csörsz árka for-
mában is szerepel, kevesek által ismert név, a 
Nagy-árok az általánosabban elterjedt forma. 
A Csörsz-árok név egy ’Ördög-árok’ jelentésű 
szláv név részfordításaként keletkezett. A nagy 
ár kokat a néphit gyakran tulajdonítja az ördög 
mű vének, innen ered a magyar és német nyelv-
területen máshol is előforduló Ördög-árok el-
nevezés. Az Ördög-árok név adatolható Haj-
dúböszörmény, Hajdúhadház és Téglás terüle-
téről is. A Csörsz árka név szerkezete idővel 
el homályosult, s az árok lexémát újra hozzá-
téve keletkezett a Cseszárka-árok névforma. 
— EKFT., FNESz. Csörsz-árok, Ördög-árok, 
Ko moróczy 1971: 25, Mesterházy 1971: 25, 
MNL. Csörsz-árka, Tóth 1972: 14, 40, Török 
2009: 8. — T3-E1.
Nagy Elek tanyája 2011: Nagy Elek tanyája 
~ Nagy-tanya ~ Szanics-tanya. | A Nagy Elek 
ta nyája mellett vêt a Kápolna. | Valamikor az 
¬sid¬ben a Nagy Elek tanyája Szanics-ta nya 
volt. | A Kis-tanyárêl mentünk a Naty-ta nyá ra. 
— Tanya a dorogi határ északi részén, a Szál-
lásföld-észak határrészen. Ma is laknak itt. A 
Szanics-tanya nevet korábbi tulajdonosa után 
kapta. A Nagy Elek tanyája névnek a rö videbb, 
Nagy-tanya formája is használatos. — T3-E4.
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Nagy-erdő 2011: Nagy-erd¬ ~ Erd¬ ~ Er-
d¬- f¬d ~ Kis-erd¬ ~ Birtokossági-erd¬ ~ 
Do rogi-erd¬. | K½t r½sze vêt az erd¬nek, 
egyik r½sze a Feh½rtói kövesútig kinyúlt. Ez 
vêt a Nagy-erd¬. Ennek kiirtották nagy r½-
sz½t. A másik r½sze vêt a Kis-erd¬. Ezt hív-
ják ma Nagy-erd¬nek. 1981: Kis-erdő, Gyúlá-
si-erdő,1980: Kiserdő,1972: Akácerdő, 1900: 
Kis erdő, 1884: Kis erdő, 1875: ákácz erdő, 
1874: Erdő, 19. sz.: Kiserdő. — Hajdúdorog 
délkeleti csücskében lévő erdő, közel az új-
fehértói határhoz. A Lókert déli részén kezdő-
dik, de nagyobb része a Gyúlásban található. 
1864-ben telepítették a futóhomok megkö-
té sére: „nagyobb részint futó homok miért is 
1864 ben ákáczal ültetett be, s az ólta ákácz 
er dővé neveztetett”. Az 1875-ben 42 holdat 
és 231 négyszögölet kitevő árokkal körülvett 
te rület, amit a Lókertből szakítottak ki, a falu 
tu lajdonát képezte. A Nagy-erdő név általános 
hasz nálatú. Korábbi Kis-erdő elnevezése az 
ak koriban a közelben, ettől délre lévő másik 
er dőhöz viszonyított méretére utalt. Dorogi-
er dő és Erdő formában ugyancsak használják 
a nevet. Birtokossági-erdő-ként és Erdő-föld-
ként kevéssé ismerik. Az Akác-erdő megneve-
zé se, amely arra utal, hogy a 19. században 
akác fákat telepítettek ide, ma már nem haszná-
la tos. — HdL8, HdT. 1874, 19. sz., 1900, 
HKFT., MoFnT. 2, M. Nepper–Sőregi–Zoltai 
1980: 102, Tóth 1972: 9. — T10-D3D2.
Nagy-Gát 1972: Nagygát. — Határrész a dorogi 
határ déli részén. A Gát déli, nagyobbik ré sze. 
Vö. még Kis-Gát. — Tóth 1972: 23. — T10-C3.
Nagy-gyep lásd Viditói-gyep
Nagy-halom 1996: Nagy-hlm. [halom], 1980: 
Nagy halom. — Határhalom Hajdúdorog hatá-
rának északkeleti részén, a település központjá-
tól 3,8 km-re északkeletre. 1980-ban 127 mé-
ter magas kiemelkedésként határozták meg. A 
ne vet ma már nem használják. — Gyarmathy 
szerk. 1996: 28, M. Nepper–Sőregi–Zoltai 
1980: 103. — T5-E4.
Nagy-hegyes 2011: Nagy-hegyes. | A nagy-
anyám f¬dje a Nagy-hegyesen vêt. Ojan 
ma  gas vêt, hogy ha felmentünk a tetej½re, 
Do rogon sz½tláttunk. — Kiemelkedés a doro-
gi határ északi részén, a Görögkút-dél határré-
szen, a Kabát dűlő mellett. — T5-F1.

Nagy keresztút lásd Keresztút
Nagy-kúti-part 1884: Nagy kúti part, 19. sz.: 
Nagy kúti part. — A Görögkút északi részén, 
az újfehértói határtól nem messze lévő egykori 
dom bos terület. A nevet ma már nem használ-
ják. — HdT. 19. sz., HKFT. — T3-F2.
Nagy-lapos 2011: Nagy-lapos ~ Nagy-r½t ~ 
Nagy-  Rezes. | A Nagy-laposon szálltak meg az 
oroszok. A n½metek repül¬vel szálltak fö  l½ jük, 
és bombát szêrtak rájuk. Utána ott nagy m½-
je d½s lett, ami megtelt vízzel. | A Nagy- lapost 
Nagy-Rezesnekishívták,merafűnekakalásza
vö rös vêt. 1986: Nagylapos, 1981: Nagy-la-
pos, 1972: Nagylapos, 1960: Nagy- rét, 1938: 
Nagy lapos, 1932: Nagy lapos, 1929: Nagy la-
pos, 1914: Nagy lapos, 1913: Nagy lapos, 1909: 
Nagy lapos, 1909: Nagylaposdűlő, 1900: Nagy 
rét, 1898: Nagy la pos, 1893: Nagy lapos, 1886: 
Nagy lapos, 1884: Nagylapos, 1881: Nagylapos, 
1877: Nagy lapos, 1875: Nagylapos, 1871: 
Nagy lapos, 1858: Nagy rét, 19. sz.: Nagy rét. 
— A dorogi határ északi részén, a Szállásföld 
nyu  gati ol dalán lévő, mély fekvésű terület. Te-
rü  lete 510 kh volt. Egy részét szántónak, rétnek, 
más ré szét kaszálónak használták. Egyesek 
sze rint azért kapta a Nagy-lapos nevet, mert a 
Szál lásföldön volt egy másik, kisebb területű 
la pos is, ami a Kis-lapos nevet viselte. A Nagy-
Re zes ne vet a helybeliek a fű kalászának vörös 
szí nével magyarázzák. A Nagy-rét nevet ritkán 
hasz  nálják, a Nagy-lapos viszont napjainkban is 
ál talánosan ismert elnevezés. Egy 1909-es for-
rás ban Nagy-lapos-dűlő formában is előfor dul. 
A név által jelölt terület Hajdúnánás hatá rá ba 
is át nyúlik (lásd Hajdúnánás helynevei kö zött, 
a Haj dú-Bihar megye helynevei című sorozat 
egy későbbi kötetében). — HdL6, 8, 10, 11, 15, 
18, 19, 20, 23, 36, 37, HdT. 19. sz., 1900, 1914, 
1960, Ko moróczy 1971: 332, MKFT., MoFnT. 
2, Tóth 1972: 41, Török 2009: 21. — T2-C4D4.
Nagy-lapos-dűlő lásd Nagy-lapos 
Nagy-legelő lásd Gyúlási-legelő 
Nagy-part 2011: Nagy-part. | A Kölesf¬dtűl
a Gáti útig tartott a Nagy-part. — Magaslat a 
Kö lesföld és a Gát határán. — T10-B2.
Nagy-rét lásd Nagy-lapos
Nagy-Rezes lásd Nagy-lapos, Rezes
Nagysándor utca 2011: Nagysándor utca, 
1972: Natysándorucca, 1965: Nagy Sándor 
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ut  ca. — A belterület déli részén, a Böszörmé-
nyi útból nyíló utca. Az Újosztás egyik utcája, 
1962-ben kapta ezt a nevet. A név eredete bi-
zony talan, de feltehető, hogy a híres honvéd tá-
bor noknak, Nagysándor Józsefnek állít emléket. 
— Imre 1965: 13, Tóth 1972: 42. — T30-C5.
Nagy-Szegegyháza 2011: Nagy-Szegegyháza, 
1905: N[agy] Szegegyháza p[uszta], 1900: 
Nagy- Szegegyháza psz. [puszta], [1900]: Nagy- 
és Kis-Szegegyház puszta, N[agy] Szegegy-
háza p[uszta], 1884: Nagy szeg egy há za pusz-
ta, 19. sz.: Nagy Szegegyháza psz. [puszta]. 
— Határrész Hajdúdorog határának keleti ré-
szén túl, Szegegyháza része. Közigazgatási-
lag ma nem Dorog hoz, hanem Újfehértóhoz 
tar tozik. Történeti forrásokban Nagy szegegy-
há z(a)  puszta-ként is szerepel. Vö. még Kis-
Szeg egyháza. — Borovszky–Sziklay szerk. 
[1900]: 1, 73, HdT. 19. sz., 1900, Kogutowicz 
1905, Komoróczy 1971: 332. — T5-F5.
Nagyszegegyház(a)puszta lásd Nagy -Szeg-
egy  há za 
Nagy-szik lásd Fehér-szik
Nagy-szőlő-domb 1996: Nagy Szőlő-domb
~Szőlő-domb,1981: Nagy-szőlődomb, 1972: 
Nagy szőlő domb, 1960: Nagyszőlői domb, 
1900: Nagy szőlő domb, 1884: Nagy szőlő
domb, 19. sz.: Nagyszőlődomb. — Kiemelke-
dés, amely a Disznókút délnyugati sarkánál, a 
Rá kóczikert mögött, a Város-kerttől délre fe-
küdt. A forrásokban Nagy-szőlői-domb-ként 
és Szőlő-domb-ként is szerepel. Ma már nem 
hasz nálatos elnevezések. — Gyarmathy szerk. 
1996: 28, HdT. 1960, 1900, 19. sz., HKFT., 
MoFnT. 2, Tóth 1972: 41. — T5-E4.
Nagy-tanya lásd Nagy Elek tanyája
Nagy-tó 2011: Nagy-tê ~ Nádas. | A Nagy-
tê ma már be½pült. M½g eml½kszem rá, hogy 
eg½sz nagy vízfelület volt az utca mindkét ol-
dalán. Utána nád n¬tte be, ez½r Nádasnak 
is hívták. 1986: Nagytó, 1972: Nagytó, 1965: 
Nagy tó. — A belterület északi részén, a Tokaji 
út mindkét oldalán elterülő, egykor vízzel borí-
tott terület. Egy részét mára már beépítették. 
A jobb oldali rész magasabban fekszik, ezért 
a nyári szárazságok idején néha kiszáradt. A 
má sik oldalon lévő terület mélyebb, így koráb-
ban szinte sohasem tűnt el belőle teljesen a víz, 
sok nád, sás volt benne. Az 1930-as években 

meg kezdték a lecsapolását és a feltöltését, ami 
azonban a háború miatt abbamaradt, s csak 
ké sőbb folytatták a munkát. Ma már csatorna 
ve zeti le a vizét (vö. Fürj-ér). Nádas-ként is 
is merik. — Imre 1965: 17, Tóth 1972: 41, Tö-
rök 2009: 21. — T30-C2.
Nagytó utca 2011: Nagytê utca, 1972: Naty-
tó ucca, 1965: Nagytó utca. — A Nagy-tó mel-
letti utca. Hivatalos név. — Imre 1965: 13, 
Tóth 1972: 42. — T30-C2.
Nánási-kút 2011: Nánási-kút. | A Nánási úton 
is vêt egy kút, úgy hívtuk, hogy Nánási-kút, 
ha mentünk a kútra k½t kannával. — Egykori 
kút a Nánási úton. A Dorogon hajdan volt négy 
fon tosabb kút egyike. — T30-A2.
Nánási országút lásd Nánási út
Nánási temető lásd Vágóhídi temető
Nánási út 2011: Nánási út, 1972: Nánásiut, 
Ná násiucca, 1965: Nánási utca, 1914: Náná-
si utca, 1890: Nánási ország ut, 1884: Nánási 
ut ca. — A település egyik főutcája, nyugati 
irányban Hajdúnánás felé halad. Hivatalos név. 
Nánási utca formában is használják, törté-
ne ti forrásokban pedig Nánási országút-ként 
is előfordul. Ez utóbbi nem feltétlenül tükröz 
va lós névhasználatot. — HdL16, HdT. 1914, 
Im re 1965: 13, Komoróczy 1971: 332, Tóth 
1972: 42. — T30-A2.
Nánási utca lásd Nánási út
Nánási úti temető lásd Vágóhídi temető
Nap utca 2011: Nap utca, 1972: Napucca, 
1965: Nap utca. — A belterület északnyugati 
ré szén lévő utca. Hivatalos név. — Imre 1965: 
13, Tóth 1972: 42. — T30-A2.
Napközi otthon lásd Idősek napközi otthona 
Negyedik kerület 2011: Negyedik kerület ~ 
Negyedik tized ~ Telekhegy tized. 1972: Te lek-
hety tized, 1965: Telekhegy tized. — A Tokaji 
és a Nánási utca által határolt terület, a belterü-
let északnyugati része. A Telekhegy tized régi 
el nevezés, ma inkább Negyedik kerület-nek 
mond ják, illetve az idősebbek használják a Ne-
gyedik tized elnevezést is. A tizedek rendszeré-
ről lásd az Első kerület szócikkében. — Imre 
1965: 5, Tóth 1972: 50. — T30-B3C2.
Negyedik tized lásd Negyedik kerület
Népfőiskola lásd Orvosi rendelő 
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Novella 2011: Novella ~ Novella ven d½g fo-
gadê ~ Novella vendégl¬ ~ Baksai-f½le ven-
d½g l¬, 1972: Novella Szálló, 1971: Novella 
szál ló, 1965: Novella. — Egykori vendéglő és 
szál loda a jelenlegi Mozi helyén. A 19. század 
vé gétől működött. A Novella elnevezés állító-
lag onnan ered, hogy különböző kulturális ren-
dezvényeket bonyolítottak le itt. A vendéglő 
nagy termében vasárnaponként zeneesteket 
ren deztek, és itt tartották az össztáncokat és a 
bá l okat is. 1956-ban lebontották, és 1958-ban 
új kultúrotthont építettek a helyén. A Baksai-
ven déglő a hely korábbi tulajdonosának, Bak-
sai Sándornak a nevét őrzi. Ritkán Novella 
ven dégfogadó-ként és Novella vendéglő-ként 
is használják. Csak az idősebbek ismerik. — 
Im re 1965: 9, Szakál 2012: 29, Szűcs 1971: 
181–182, Tóth 1972: 22. — T30-B3.
Novella szálló lásd Novella
Novella vendégfogadó lásd Novella 
Novella vendéglő lásd Novella 
Nyalka-tanya 2011: Nyalka-tanya. — Tanya 
a dorogi határ északi részén, a Görögkútban. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T3-E4.
Nyárfa utca 2011: Nyárfa utca, 1972: Nyár fa-
ucca, 1965: Nyárfa utca. — A belterület délke-
le ti részén lévő utca. Hivatalos név. — Imre 
1965: 13, Tóth 1972: 42. — T30-D4.
Nyári menedékház 1971: nyári menedékház, 
1965: Nyári menedékház. — Egykori intéz-
mény a kisgyermekek elhelyezésére. Egyes 
for rások szerint 1888-tól 1891-ig működött, 
amíg nem volt óvoda a településen. Ma már 
nem ismerik a nevet. — Imre 1965: 18, Papp 
1971: 212, Szakál 2012: 27. 

Nyári mulató 2011: Nyári mulatê ~ Åtterem. 
— Körfolyosós épület volt az egykori Magi-
für dő területén. — T10-B2.
Nyerges 2011: Nyerges ~ Nyerges-düll¬. | A 
Nyer gesbe mentek halászni. — A dorogi határ 
dé li részén, egészen a böszörményi határnál, 
a Gáton lévő határföld. A helybeliek szerint 
nagy tó volt itt, és a dorogi emberek ide jártak 
ha lászni. Nevét a böszörményi határhoz tarto-
zó Nyergesek nevű helyről, a Kis- és Nagy-
Nyer ges-halomról kapta. Nyerges-dűlő-ként is 
em lítik. — T10-B4.
Nyerges-dűlő lásd Nyerges
Nyikon-tanya 2011: Nyikon-tanya. — Egyko ri 
tanya a dorogi határ északi részén, a Görögkút- 
dél határrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T4-D1.
Nyíl utca 2011: Nyíl utca, 1972: Nyilucca, 
1965: Nyil utca. — A Böszörményi út mellék-
utcája. Nevét állítólag nyílegyenes alakjáról 
kap ta. Hivatalos név. — Imre 1965: 13, Tóth 
1972: 42. — T30-B4.
Nyíregyházi út 1. 2011: Nyíregyházi út. — Út 
a dorogi határ északkeleti részén, amely a Gö-
rögkút déli részét és a Disznókutat választja el 
egy mástól. Kálmánházán keresztül Nyíregyhá-
za felé vezet. — T5-E2.
Nyíregyházi út 2. 1986: Nyíregyházi út, 1972: 
Nyi ritháziut, 1893: Nyiregyházi út. — Egyko ri 
út, amely a Nyíregyházi utca folytatása volt. 
Egyenesen haladt keleti irányban, majd a 
Csontos határrész utolsó dűlője végében észak 
felé fordult, és a Kabát-tanya előtt beletor kol-
lott a mai Nyíregyházi útba. A Tokaji út meg-
építéséig ezen bonyolódott le a Nyíregyháza 
fe lé menő forgalom. Nem azonos a másik 
ilyen nevű úttal. — HdL19, Tóth 1972: 42, 
Tö rök 2009: 21. — T5-E5.
Nyíregyházi utca 2011: Nyíregyházi utca, 
1972: Nyiritháziucca, 1965: Nyíregyházi utca, 
1914: Nyiregyházi utca, 1884: Nyíregyházi ut-
ca. — A Nagy-tó keleti szélénél kezdődő s a 
bel terület végéig nyúló utca. Hivatalos név. — 
HdT. 1914, Imre 1965: 13, Komoróczy 1971: 
332, Tóth 1972: 43. — T30-C3.
Nyomás lásd Gyúlási-legelő 
Nyomás dűlő lásd Gáti dűlő
Nyugati temető lásd Köztemető

Nyári mulató Forrás: Csáki Istvánné
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Ócska-szőlő lásd Rákóczikert
Okin 2011: Okin ~ Papírgyár. — Egykori gyár 
a Vasút utcán. Hivatalos neve OKIN Hungary 
Gép gyártó Kft. Korábban a Papírgyár volt itt. 
— T30-B5. 
Oláh Emil laposa 2011: Oláh Emil lapossa. | A 
Ki nizsi központ fel½ van az Oláh Emil lapossa. 
1884: Ohlá Emil tn. [tanya]. — Mélyen fekvő 
te rület a dorogi határ északi részén, a Disznó-
kút-észak határrészen. Egykori tulajdonosáról 
kap ta a nevét. Történeti forrásban Oláh Emil-
ta nya néven is említik. — HKFT. — T5-E2.
Oláh Emil-tanya lásd Oláh Emil laposa
Olajág gyógyszertár 2011: Olajág gyêgy-
szer  tár. — Gyógyszertár a Böszörményi úton. 
— T30-B3.
Ormós-tanya 2011: Ormês-tanya. — Egyko-
ri tanya a dorogi határ nyugati részén. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. — T4-A5.
Orosz János-tanya lásd Molnár partja
V. Orosz-lapos lásd Csikós-lapos
Orosz Miska tanyája 2011: Orosz Miska ta-
nyája ~ Orosz Miháj-tanya. — Tanya a dorogi 
ha tár keleti részén. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T5-F5.
Orosz Péter tanyája 2011: Orosz P½ter ta-
nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, a Temető dűlő 
mel lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D3.
Orosz-tanya 1. 2011: Orosz-tanya. | Ez az 
Orosz-tanya ott vêt a Liliom soron. — Tanya 
a határ északi részén, a Görögkút-észak határ-
részen, a Liliom soron. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T3-F2.
Orosz-tanya 2. 2011: Orosz-tanya. — Tanya a 
do rogi határ északi részén, a Disznókút-észak 
ha tárrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T5-E3.
K. Orosz-tanya 2011: Ká Orosz-tanya. — Ta-
nya a település déli határában, a Kölesföldön. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. A K. betű a csa-
ládnévhez tartozó megkülönböztető elem. — 
T10-C3.
V. Orosz-tanya lásd Simon Orosz-tanya
Orvosi rendelő 2011: Orvosi rendel¬ ~ N½p-
f¬ iskola, 1971: Népfőiskola, 1965: Népfőis-
kola. — Orvosi rendelő a település központjá-

ban. Dudás Miklós püspök létesítette itt a Nép-
fő iskolá-t 1943-ban, ami azonban csak 1946-ig 
állt fenn. Ma orvosi rendelő működik a helyén. 
— Imre 1965: 18, Papp 1971: 212. — T30-B3.
Ó Tokaji utca lásd Régi Tokaji út
Óvoda utca 2011: Ovoda utca, 1972: Ovo da-
uc ca, 1965: Ovoda utca. — A Nánási út első 
jobb oldali mellékutcája. Itt épült fel az első 
do rogi óvoda 1891-ben. Hivatalos név. — Im-
re 1965: 13, Tóth 1972: 43. — T30-B3.
Ökörkúti-legelő lásd Ökörkút-lapos
Ökörkút-lapos 2011: Ökörkút-lapos ~ Kos-
le gel¬ ~ Ökörkúti-legel¬ ~ Ökör-tê-lapos 
~ Ökör-tê. | A Nagy-erd¬n túl a Gyúlásban 
vêt az Ökörkút-lapos. Vêt ott egy g½meskút. 
| A Koslegel¬ nem messze van a Bence-tanyá-
hoz, a Gyúlásban. | Ahogy elhagytuk a dorogi 
er d¬t, vêt egy sziget, ezt hívták Ökör-tênak. 
Nem tê vêt az. Itt legelt a guja tavasztêl 
őszig.1986: Ökörkút lapos, 1972: Ökörkut la-
pos. — Mélyen fekvő terület a dorogi határ 
dél keleti részén, a Gyúlásban, nem messze az 
erdőhöz. A közlegelőnek az a része, amely az 
ököritatót vette körül. A Bocskai Termelőszö-
vet kezet birtokában volt a 80-as években, de 
hasz nálhatatlannak bizonyult, mert vizes, sá-
ros volt, így csak nagyobb szárazság idején 
tud ták bevetni. Koslegelő-ként és Ökörkúti-
le gelő-ként is gyakran említik. Ritkábban 
az Ökör-tó és az Ökör-tó-lapos elnevezés is 
hasz nálatos. — Tóth 1972: 43, Török 2009: 
21. — T10-D3.
Ökör-tó lásd Ökörkút-lapos
Ökör-tó-lapos lásd Ökörkút-lapos
Ördög-árok lásd Nagy-árok
Öregek otthona lásd Idősek napközi otthona
Őrház lásd Tízes őrház
Pacsirta utca 2011: Pacsirta utca, 1972: Pa-
csir taucca, 1965: Pacsirta utca. — A belterü-
let északnyugati szélén található utca. Hivata-
los név. — Imre 1965: 13, Tóth 1972: 43. — 
T30-B1.
Pagoda 2011: Pagoda. — Cukrászda a Bö-
szörményi úton. — T30-B3.
Palinca kútja 2011: Palinca kútja ~ Palinca-
kút. — Kút volt a Böszörményi út és a Mátyás 
kör út találkozásánál. Ma már csak a helye van 
meg. Nevét annak a személynek a ragadvány-
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nevéről kapta, akinek a kertjéből elvettek egy 
da rabot a kút megépítése érdekében. Palinca-
kút- nak is mondják. Kevesen ismerik a nevet. 
— T30-B4. 
Pálinkafőzde lásd Szeszfőzde
Pályaudvar lásd Vasútállomás
Pap-föld lásd Egyház földje
Papház lásd Paplakás
Papi-birtok lásd Egyház földje
Papírgyár lásd Okin 
Paplak lásd Paplakás
Paplakás 2011: Paplakás ~ Papház ~ Pap-
lak. — A katolikus lelkész szolgálati lakása 
az Óvoda úton. Paplak és Papház formában is 
hasz nálatos. — T30-B3.
Papok földje lásd Egyház földje
Papp–Erdész-féle malom lásd Papp Pista 
malma
Papp Jani malma lásd Papp Pista malma
Papp Pista malma 2011: Pap Pista malma ~ 
Pap–Erd½sz-f½le malom ~ Pap Jani malma 
~ Piroska-malom. | A Benzinkúttal szemben is 
vêt egy malom, a Papp Pista malma. Le-
½gett. Ma is megvan ez a raktár½pület. 1972: 
Pi roskamalom, 1971: Piroska Malom, 1965: 
Pi roska, 1914: Gőzmalom, 1900: Gőzmalom, 
1893: RajkImregőzmalma, 1893: Gőzmalom. 
— Egykori malom a település déli részén, a 
Bö szörményi út mellett, a Benzinkúttal szem-
ben. A 19. század második felétől üzemelt. 
El ső tulajdonosa Rajk Imre volt, innen ered a 
Rajk Imre gőzmalma elnevezés. Később Ré-
vész Mihály földbirtokos is betársult, majd 
Papp István, aki 10 évig volt a malom gépé-
sze, megvette Rajk Imre részét, innen ered a 
Papp Pista malma elnevezés. Később az Er-
dész családdal Révész Imre tulajdonjogát is 
meg vették, ez magyarázza a Papp–Erdész-féle 
ma lom névformát. A malom 1933-ban leégett, 
s ettől kezdve a város birtokában volt, de már 
csak az olajütőt működtették, a gőzmalmot 
nem állították helyre. 1950-ben az olajmalom 
is beszüntette működését. A Piroska-malom és 
a Piroska elnevezés a helybeliek szerint onnan 
ered, hogy az első tulajdonosnak, Rajk Imré-
nek egy Piroska nevezetű leány volt a kedve-
se, így róla nevezte el a malmát. Papp Jani 
mal ma-ként és Gőzmalom-ként is ismerik. 

— HdL18, 19, HdT. 1900, 1914, Imre 1965: 
19, Török 2009: 22, Szakál 2012: 35, Szűcs 
1971: 180–181, Tóth 1972: 45. — T30-C5.
B. Papp-tanya lásd Bűdi-tanya
Pap-tanya lásd Római pap tanyája
Park 2011: Park ~ R½gi piac ~ Piac-kert ~ 
Piac t½r. | Mivel itt volt r½gen a Piac, ez½rt 
a Parkot Piac-kertnek nevezt½k. 1972: Pijac, 
1914: Piacz, 1893: Piacz, 1884: Piacz. — A 
te lepülés központjában lévő park. Az egykori 
pi ac is részben ezen a területen volt egy ideig: 
1893-ban a későbbi Móra Ferenc általános is-
kola és a Park területén jelölik. Dorog a piaci 
áru sítás jogát még a 18. század végén kapta, 
et től kezdve itt történt a zöldségfélék, gyümöl-
csök, tejtermékek, termények (búza, rozs, kö-
les stb.) és a különböző iparcikkek értékesíté-
se. A Parkkal szemben a Jaczkovics utca elején 
ta lálható az egykori Park áruház. Idősebbek 
ma is emlékeznek a Park egykori Piac-kert 
és Piactér elnevezésére, de sokan használják 
a Régi piac megjelölést is. — HdL18, HdT. 
1914, Komoróczy 1971: 332, Tóth 1972: 44. 
— T30-C3. 
Park áruház 2011: Park áruház. — Áruház a 
Park mellett. Ma már nem ez a hivatalos neve, 
de még mindig használják a megnevezést. — 
T30-C3.
Parókia 2011: Parêkia, 1912: gör[ög] ka th[o-
likus] lelkészlak. — A Görög katolikus temp-
lom mellett lévő lelkészi lakás. Egy 1912-es 
forrásban Görög katolikus lelkészlak for mában 
szerepel. Az első iskola a Parókia tel kén lévő 
épületben nyílt meg Hajdúdorogon kb. 1700-
ban. Egy tanítóval és egy tante rem mel indult. 
— HdL25, Papp 1971: 202. — T30-C3.
Pártház 2011: Pártház ~ F¬kefe. — Egykori 
pártházi épület a Jaczkovics utcán. Ma a Fő kefe 
Nonprofit Kft. tulajdona, amely megvál to zott 
munkaképességűeket foglalkoztató cég, kefe- 
és seprűgyártással foglalkozik. — T30-C3.
Pedagógusföld lásd Iskolaföld, Tanítók földje 
Peres lásd Reus
Peres dűlő 2011: Peres düll¬. — Dűlőút a 
do rogi határ nyugati részén, a nánási Peres-dű-
lő nevű földterület mellett. — T9-F2.
Pesel Jákob tanyája 2011: Pesel Jákob tanyá-
ja. — Tanya a dorogi határ északi részén, a 
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Szál lásföldön. Ma is létezik, de már más tulaj-
donában van. — T4-D2.
Pesel-tanya 2011: Pesel-tanya ~ Pocsaji-tanya. 
— Tanya a dorogi határ északi részén, a Szállás-
föld-közép határrészen. Korábbi tulaj do nosáról 
kapta a Pesel-tanya, a jelenlegi tulaj donosáról 
pedig a Pocsai-tanya nevet. — T4-D2.
Petőfi Sándor utca 2011: Pet¬fiSándorutca,
1972: Petőfisándorucca,1965: Petőfi Sándor
ut ca. — A belterület északi részén a legutolsó 
ut ca. A Tokaji úttól nyugatra, az egykori Tóth 
Pa li malmánál kezdődik, és a belterület észak-
nyugati határánál végződik. 1955 és 1960 kö-
zött nyitották meg. — Imre 1965: 14, Tóth 
1972: 44. — T30-A1.
Petőfi téesz 2011: Pet¬fi t½esz. — A do-
rogi ha tár nyugati részén lévő egykori 
termelőszövet ke zet, major, ahol ma szarvas-
marhatelep működik. — T4-B5.
Petőfi tér 2011: Pet¬fi t½r, 1972: Petőfitér.
— Tér a belterület központjában. Itt kereszte-
zi egymást a négy főutca. A tér keleti felét, a 
parkot, a Fehértói utca osztja két részre. A jobb 
oldali rész Vasvári Pál nevét viselte, 1962 után 
mindkét oldalát egységesen Petőfitér-nek ne-
vez ték el, aztán egyik fele újra visszakapta a 
Vas vári Pál tér nevet. — Tóth 1972: 43. — 
T30-C3.
Petőfi téri általános iskola lásd Görög katoli-
kus általános iskola
Piac 1. 2011: Pijac. — A jelenlegi piac a Toka-
ji úton. — T30-C3.
Piac 2. lásd Park
Piaci-kút 2011: Piaci-kút. | A Piac közep½n 
volt a Piaci-kút. — Kút a Régi piac területén. 
A Dorogon hajdan volt négy fontosabb kút 
egyi ke. — T30-C3.
Piac-kert lásd Park
Piactér lásd Park
Pipis-hegy 2011: Pipis-hegy, 1986: Pipis-
hegy, 1972: Pipis hegy. — Kiemelkedés a Rá-
kó czikertben. A helyi legenda szerint sátoros 
ci gányok tanyáztak itt, és egy Pipis nevű ci-
gányt istenkáromlás címén kötél általi halálra 
ítél tek. Az ítéletet a tett elkövetésének helyszí-
nén hajtották végre, azóta ezt a helyet Pipis-
hegy-nek hívják. Valószínűbb azonban, hogy 
az előtag azonos a nyelvterület északi részén 

szá mos hegynévben szereplő pipis, pipiske 
’bú bos pacsirta’ jelentésű szóval. A névadási 
indíték ebben az esetben a búbos pacsirta fész-
ke lési, tartózkodási helyének megjelölése, de 
ma gának a magaslatnak az alakja is előhívhat-
ja a búbos pacsirta bóbitájával való azonosí-
tást. — FNESz. Pipis-hegy, Tóth 1972: 44, 
Tö rök 2009: 21. — T4-D4.
Piroska lásd Papp Pista malma
Piroska-malom lásd Papp Pista malma
Pocsai-tanya lásd Pesel-tanya
Pogácsás János tanyája 2011: Pogácsás Já nos 
ta nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Szállásföld-észak északnyugati csücskén túl. 
Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-C2.
Pogácsás László tanyája 2011: Pogácsás 
Lász  lê tanyája. — Tanya a dorogi határ északi 
ré szén, a Szállásföld-észak északnyugati csücs-
ké ben. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-C1.
Pogácsás Lőrinc tanyája 2011: Pogácsás L¬-
rinc tanyája. — Tanya a dorogi határ északi ré-
szén, a Szállásföld-észak északnyugati csücs-
kében. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-C2.
Pogácsás-tanya 1. 2011: Pogácsás-tanya. — 
Tanya a dorogi határ északkeleti szélén, a Gö-
rög kút-észak határrészen, a Liliom soron. Tu-
lajdonosáról kapta a nevét. — T3-F3.
Pogácsás-tanya 2. 2011: Pogácsás-tanya. — 
Ta nya a dorogi határ déli részén, a Kölesföld 
ha tárrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T10-B2.
Pogácsás-tanya 3. 2011: Pogácsás-tanya. — 
Ta  nya a dorogi határ északi részén, a Disznó-
kút- észak határrészen. Tulajdonosáról kap ta a 
ne vét. — T5-E2.
Polgári iskola lásd Líceum
Polgármesteri hivatal 2011: Polgármesteri 
hi vatal ~ Városháza. — Polgármesteri hivatal 
a Tokaji úton. Városháza-ként is említik. — 
T30-C3.
Polyák dűlő 2011: Poják düll¬. — Dűlőút a 
do rogi határ nyugati részén. Nevét a közeli Po-
lyák-tanya után kapta. — T4-B5.
Polyák-tanya 2011: Poják-tanya. — Egykori 
ta nya a dorogi határ nyugati részén. Tulajdono-
sá ról kapta a nevét. — T4-C5.
Posta zug 2011: Posta zug, 1972: Postazug, 
1965: Postazug. — Zsákutca a belterület 
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észak keleti részén. Az előtag valószínűleg 
sze  mélynév. Hivatalos név. — Imre 1965: 14, 
Tóth 1972: 45. — T30-C2.
Pozsgai lásd Pozsgai-tanya
Pozsgai-erdő 2011: Pozsgai-erd¬ ~ Pozsgai 
er d¬je. — Akácos erdő volt a dorogi határ 
észa ki részén, a Disznókút-észak határrész ke-
leti szélén. Nyárfaerdőként telepítették újra. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. Pozsgai erdője 
né ven is ismerik. — T5-F2.
Pozsgai-tanya 2011: Pozsgai-tanya ~ Pozsgai, 
-ba. | Az is egy nagybirtok vêt. Ezek vêtak, 
a Hunyadi meg a Pozsgai a nagybirtokosok. 
| Mentünk a Pozsgaiba dolgozni. — Tanya a 
do rogi határ északi részén, a Disznókút-észak 
ke leti szélén, a Pozsgai-erdő mellett. Tulajdo-
no sáról kapta a nevét. Pozsgai formában is 
hasz nálják. — T5-F2.
Pufli Sanyi tanyája lásd Pufli tanyája
Pufli tanyája 2011: Puflitanyája~Erd½szház 
~PufliSanyitanyája.|AzErd½szház nem mesz-
sze van a Bence-tanyához. Az erd¬kerül¬j½. 
|APufliSanyitanyájaazErd¬ sarkánál volt. 
— Egykori tanya a Nagy-erdő sarkánál. Ma 
már csak a romos épületek vannak meg. P. 
(Puf i) Nagy Sándor erdőkerülő tanyája volt, 
ezért Erdészház-nak is nevezik. Pufli Sanyi ta-
nyája-ként ugyancsak használják. — T10-C2.

Pukkantó 2011: Pukkantê, -ba. | A feh½rtaji 
úton vêt a Pukkantê… A Pukkantê az egy 
korcs ma vêt meg egy ijen vegyezsbêt. 1960: 
Puk kantó, 1905: Pukkantó, 1900: Pukkantó 
cs[ár da], [1900]: Pukkantó, 1858: Pukantó 
csár da, 19. sz.: Pukantó cs[árda]. — Kocsma 
volt a Fehértói úton. Az épület még most is 
áll, de kocsmaként már nem működik. Általá-

no san ismert név. A 19. századból való forrá-
sokban Pukkantó csárda-ként is szerepel. A 
Puk kantó kocsmanév nem egyedülálló, Debre-
cenben, a Vár utcán ugyancsak létezett ilyen 
ne vű kocsma. Újfehértó részeként szintén em-
lítenek a források Pukkantó telep nevű helyet. 
— Borovszky–Sziklay szerk. [1900]: 1, 73, 
HdT. 19. sz., 1900, 1960, Kogutowicz 1905, 
MKFT., Szűcs 1995: 119. — T5-F5.
Pukkantó csárda lásd Pukkantó
Puskás dűlő 2011: Puskás düll¬. — Dűlőút a 
do rogi határ északkeleti részén. Nevét a mel lette 
fekvő Puskás-gyümölcsösről kapta. — T5-F3.
Puskás-gyümölcsös 2011: Puskás-gyümölcsös. 
— Gyümölcsös volt a dorogi határ észak ke leti 
részén. Tulajdonosáról kapta a ne vét. — T5-F3.
Pusztaszegegyháza lásd Szegegyháza
Rácdorog lásd Hajdúdorog (a település hely-
névtárának elején)
Rácz dűlő 2011: Rác düll¬. — Dűlőút a doro-
gi határ nyugati részén. Nevét a közelben fek vő 
egykori tanya tulajdonosáról kapta. — T9-F1.
Rácz István tanyája 2011: Rácz István tanyá-
ja. — Egykori tanya a település északi részén, 
a Szállásföld-észak határrészen, a Temető dűlő 
mel lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D2.
Rácz Jani tanyája lásd Rácz-juhászat 
Rácz János tanyája 2011: Rácz János tanyá-
ja. — Egykori tanya a dorogi határ északi ré-
szén, a Szállásföld-észak határrészen, a Teme-
tő dűlő mellett. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T2-D2.
Rácz-juhászat 2011: Rác-juhászat ~ Rác Jani 
ta nyája. — Juhtelep a dorogi határ északi ré-
szén, a Szállásföld-közép határrészen. Tulajdo-
no sáról kapta a nevét. — T2-D5.
Rácz Mihály tanyája 2011: Rácz Miháj tanyá-
ja. — Tanya a dorogi határ délkeleti részén. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T10-C1.
Rácz Miska dűlője lásd Lókerti dűlő 
Rajk Imre gőzmalma lásd Papp Pista mal-
ma
Rákóczi-domb 2011: Rákêczi-domb. — Ki-
emelkedés a Rákóczikertben. — T4-D4.
Rákóczikert 2011: Rákêcikert ~ Sz¬l¬, 
-be ~ ëcska-sz¬l¬. | A harmadik sz¬l¬ 
Do rogon. Mindenkinek vêt egy kis sz¬l¬je. 

Pufi tanyája
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Vê tak ott pr½sházak, cs¬szházak, szaka-
szon k½nt kutak. | A Dorogot körülvev¬ terü-
le teket sz¬l¬földk½nt használták, ez½rt is 
hívják m½g ma is Sz¬l¬nek ezeket a terü le -
teket. Megyünk a Sz¬l¬be, úgy monták r½-
gen. 1986: Rákóczi kert, 1981: Rákóczikert, 
1972: Rákócikert, 1967: Rákóczikert, 1965: 
Rá kóczikert, 1938: Rákóczy kert, 1937: Rá kó-
cziszőllőkert, 1933: Rákóczi kert, 1929: Rákó-
czi kert, 1926–1927: Rákóczi kert, 1914: Rákó-
czi kert, 1910: Rákóczi kert, 1909: Rákóczi 
kert, 1905: Rákóczi kert, 1902: Rákóczi kert, 
1898: Rákóczi kert, 1897: Rákóczi kert, 1894: 
Rá kóczi kert, 1893: Rákóczi kert, 1890: Rákó-
czi kert, 1886: Rákoczi kert, 1886: Rakóczi 
kert, 1884: Rákóczi kert, 1881: Rákóczi kert, 
1877: Rákóczi kert, 1875: Rákóczi kert, 1871: 
Rá kóczi kert. — Egykori szőlőskert a telepü-
lés északi részén, nem messze a belterülettől, 
az Epreskert mellett. A Disznókút határrészig 
nyú lik. Ma már beépült. Három útja van észak–
dé li irányban, azok mellett találhatók a házak. 
Ki alakítása a 19. században történt, a többi 
sző lőskert létrehozásával egy időben. 1875-
ben azt írják róla, hogy „kerti savanyubort te-
rem”. Területe 162 kh. A Rákóczikert név álta-
lánosan ismert, nagyon ritkán Ócska-szőlő és 
Sző lő néven is említik. Történeti forrásban egy 
al kalommal Rákóczi-szőlőkert formában is 
elő fordul. — HdL5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 23, 29, 34, 36, 37, HdT. 1914, Hnt. 
1937, 1967, 2011, Imre 1965: 16, Komoróczy 
1971: 332, MoFnT. 2, Tóth 1972: 45, Török 
2009: 22. — T4-D3D4.
Rákóczi körút 2011: Rákêci körút ~ Rákêci 
ut ca, 1972: Rákóczikörut. — A belterület 
észak nyugati részén található út. A Nánási út-
ból nyílik jobbra. Hivatalos név. Gyakran em-
lítik Rákóczi utca-ként is. — Tóth 1972: 45. 
— T30-B2.
Rákóczi-szőlőkert lásd Rákóczikert
Rákóczi téesz 2011: Rákêczi téjesz. — Egy-
kori termelőszövetkezet területe a Görögkút 
északi részén, az Iskola dűlőtől a település ke-
leti határáig. Ma már csak a területet jelöli a 
név, mert a téesz néhány évnyi működés után 
meg szűnt. — T3-F2.
Rákóczi utca lásd Rákóczi körút

Református gyülekezeti ház 2011: Reformá-
tus gyülekezeti ház. — Épület a Református 
temp lom mögött. — T30-B3.
Református templom 2011: Református 
temp lom, 1972: Református templom. — A te-
lepülés református temploma a Nánási út ele-
jén. Az önálló református egyház alakulása az 
1850-es évek elején indult meg, és 1864-ben 
fe jeződött be. A gyülekezetnek először csak 
ima háza volt, amely a Mócz Andrásné-féle 
ala pítványból létesült. Az általa adományo-
zott telken épült fel a templom 1898-ban. — 
HDA. 58, Szakál 2012: 30, Tóth 1972: 45. 
— T30-B3.
Régi fürdő lásd Magi-fürdő
Régi gázcseretelep 2011: R½gi gázcseretelep. 
— A dorogi határ keleti részén lévő, ma már 
nem üzemelő gázcseretelep. — T5-E5.
Régi mozi lásd Téesziroda
Régi piac lásd Park
Régi temető lásd Kukuca temető
Régi Tokaji út 2011: R½gi Tokaji út, 1972: Ri-
gitokajiut, 1965: Régi tokaji utca, 1914: Ó- To-
kai utca, 1884: Ó Tokaji utca. — A Nánási utca 
má sodik jobb oldali mellékutcája. Észak–déli 
irányban húzódik párhuzamosan az új Tokaji 
úttal. Itt bonyolódott le a Tokaj felé menő for-
ga lom az új út megépítéséig. Hivatalos név. 
1965-ben Régi Tokaji utca-ként is említik, ré-
geb bi forrásokban pedig Ó Tokaji utca-ként 
sze repel. Vö. még Tokaji út. — HdT. 1914, 
Im re 1965: 14, Komoróczy 1971: 332, Tóth 
1972: 46. — T30-B3.
Régi Tokaji utca lásd Régi Tokaji út
Rehó Sándor tanyája 2011: Rehê Sándor ta-
nyá ja. — Egykori tanya a dorogi határ északi ré-
szén, a Szállásföld-észak határrészen, az Iskola 
dűlő mellett. A helybeliek szerint régen meg-
szűnt. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E2.
Rehó-tanya 2011: Rehê-tanya. — Egykori 
ta nya a dorogi határ északi részén, a Disznó-
kút-észak határrészen. Rehó Gergely tanyája 
volt. — T5-F3.
Reichmann-féle-ház 2011: Reichmann-f½le-
ház. — Épület az egykori Tóth Pál-féle-ház 
mel lett. Ma már nem létezik. — T30-B3.
Rendház lásd Görög katolikus gimnázium
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Rendház utca lásd Ady Endre utca
Reus 2011: Reus ~ Rejus ~ Peres ~ Vidi-f¬d. | 
Do rogiak ½s nánásiak pereskedtek a Peres½r, 
majd aztán elcser½lt½k a Keresztútnál l½v¬ 
táb lával. 1915: Vidi föld. — A település dél-
nyugati határában lévő földterület. Egy része 
Haj dúböszörményhez tartozik. A Reus elneve-
zésben személynévi eredetre gyanakodhatunk: 
Re hus személynevet például Hajdúnánásról is-
merünk is. A hely Peres elnevezését az ma gya-
rázza, hogy korábban pereskedés folyt a terü-
letért a dorogiak és a nánásiak között. A Vidi-
föld nevet a mai névhasználat mellett tör téneti 
forrásokban is megtaláljuk. A Vidi-föld egykor 
egységes terület volt, de később fel osz tották 
Hajdúnánás, Hajdúdorog és Hajdúbö ször-
mény között. Vö. Böszörményi-Vidi-föld, Ná-
nási-Vidi-föld (Hajdúnánás helynevei között, 
a Hajdú-Bihar megye helynevei című sorozat 
egy későbbi kötetében). — Draviczky 2006: 
192, HdT. 1915. — T9-G3H3.
Révész-fajta kocsma lásd Révész-kocsma
Révész-féle vendéglő lásd Révész-kocsma
Révész-kocsma 2011: R½v½sz-kocsma ~ R½-
v½sz-fajta kocsma ~ R½v½sz-f½le ven d½g  l¬. 
— Egykori kocsma a Böszörményi úton. A 
he lyén ma a Pagoda cukrászda áll. Rit kábban 
Ré vész-fajta kocsma és Révész-fé le vendéglő 
né ven is említik. — T30-B3.

Rezes 2011: Rezes, -re ~ Rezes-halom ~ Rezes- 
part ~ Nagy-Rezes. | A Görögkút sz½l½n vêt a 
Rezes. Több ember tulajdona vêt. | A Rezes-ha-
lom a második legmagasabb pontja Do rognak. 
Az Iskola düll¬n½l van. 1996: Re zes- hlm. [ha-
lom], 1986: Rezes, Rezeshalom, 1981: Rezes-
halom, 1980: Rezes halom, 1972: Re zes halom, 

Re zes, 1900: Rezes hal[om], 1893: Re zes hegy, 
1893: Rezes, 1884: Rezes hal[om], 1858: Nagy 
Re zes, 19. sz.: Rezes hal[om]. — Ki emelkedés 
és nagyobb földterület a település észa ki részén, 
a Szállásföld-észak határrészen. 1980-ban 119 
mé ter magas kiemelkedésként ha tá rozták meg. 
A név egyes magyarázatok sze rint onnan ered, 
hogy a halom tetején vöröses színű homok van. 
Rezes-halom, Rezes-part és Nagy-Rezes formá-
ban is ismerik. Történeti for rásokban Rezes-
hegy-ként is szerepel. — Drén–Molnár 2011, 
Gyar  mathy szerk. 1996: 28, HdL2, 18, 19, 
HdT. 19. sz., 1900, HKFT., MKFT., MoFnT. 
2, M. Nepper–Sőregi–Zoltai 1980: 107, Tóth 
1972: 46, Török 2009: 23. — T2-D2.
Rezes-halom lásd Rezes
Rezes-hegy lásd Rezes
Rezes-part lásd Rezes
Rigó zug 2011: Rigê zug. | Az egyik utca Ba-
goj, a másik meg Rigê zug. 1965: Rigózug. — 
Zsák utca a belterület keleti részén. Hivatalos 
név. — Imre 1965: 14. — T30-D3.
Rittersporn bankja lásd Hitelbank
Rókalyuki csárda 1986: Rókalyuki Csárda, 
1972: Rókajuki csárda. — Egykori csárda, fel-
te hetően a Görögkút és a Szállásföld között le-
he tett, nem messze a kálmánházi határtól. Az 
itt lévő rókalyukak miatt kapta ezt a nevet. — 
Tóth 1972: 46, Török 2009: 23. — T3-E1.
Római katolikus templom 2011: Rêmai ka -
tolikus templom ~ Rêmai templom, 1972: Ró-
mai katolikus templom, Rómajitemplom. — Haj-
dúdorog római katolikus temploma, amely a Bö-
szörményi úton található. 1858-ban Ba ratkovics 
Béla egri érsek saját költségén épít tette fel. Ró-
mai templom-ként is említik. Hi va talos neve: 
Szeplőtelen Fogantatás Római Ka tolikus Temp-
lom. — Tóth 1972: 46. — T30-B3.
Római pap dűlő lásd Csontos dűlő
Római pap tanyája 2011: Rêmai pap tanyá-
ja ~ Pap-tanya ~ Rêmai pap-tanya. — Tanya 
a dorogi határ északkeleti részén, a Disznókút-
tól délre. Már egy 1893-ból való forrás is jelö-
li a terület tulajdonosát H. Dorogi rk. [római 
ka tolikus] lelkészet formában, 1914-ben pedig 
mint Hajdu dorogi róm[ai] kath[olikus] lelké-
szi javadalom szerepel egy térképen. A közel-
ben található a Római pap dűlőnek is nevezett 
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Cson tos-dűlő. Pap-ta nya-ként és Római pap-
ta nya-ként is ismert. — HdL18, 30. — T5-F4.
Római plébánia 2011: Rêmai pl½bánia, 
1937: Hajdúdorogi róm[ai] kat[olikus] plébá-
nia. — Egykori szolgálati lakás és kert a Bö-
szörményi úton. Történeti forrásban Hajdúdo-
rogi római katolikus plébánia-ként szerepel. 
— HDA. 58. — T30-C3.
Római templom lásd Római katolikus 
templom
Roth-féle-vegyesbolt 2011: Rêt-f½le-ve gyes -
bolt. — Bolt volt a Fürdő utca sarkán. Tulajdo-
nosáról kapta a nevét. — T30-C4.
Rozi Orosz-tanya lásd Rozi tanyája
Rozi tanyája 2011: Rozi tanyája ~ Rozi Orosz-
ta nya. — Tanya a dorogi határ déli részén, a 
Kö lesföld határrészen, nem messze az egykori 
Ma gi-fürdőtől. Rozi Orosz-tanya-ként is is-
merik. A Rozi Orosz személynév, amelyben a 
Ro zi ragadványnév, az Orosz nevű családokat 
ugyanis ragadványnévi jelzőkkel különböztet-
ték meg egymástól. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T10-B2.
Rózsa kútja 2011: Rêzsa kútja ~ Rêzsa-kút. 
| A Rêzsa-kút egy kerekeskút vêt a Rêzsa út 
v½ g½n, a Kápolnán err¬l. Rêzsanevűr¬l 
kap ta a nev½t. 1965: Rózsakút. — Egykori kút 
a Rózsa utca és a Fogadó utca sarkán. Rózsa-
kút- ként is ismerik. A név előtagjának magya-
rázatához lásd a Rózsa utca szócikkét. — Imre 
1965: 14. — T30-B4.
Rózsa utca 2011: Rêzsa utca ~ Rêzsa út, 
1965: Rózsa utca, 1972: Rózsaucca. — A Bö-
szörményi út egyik mellékutcája. Helybeliek 
sze rint egy Rózsa nevű suszterről nevezték el 
az utcát és az utca végén lévő kutat is; vö. Ró-
zsa-kút. Hivatalos név. — Imre 1965: 14, Tóth 
1972: 46. — T30-B4.
Rövid-dűlő lásd Rövid-föld
Rövid-föld 2011: Rövid-f¬d ~ Rövid-düll¬. 
— Földterület a dorogi határ északi részén, a 
Gö rögkút-dél határrészen. Rövid-dűlő néven 
is ismerik. — T3-E5.
Rövid utca 2011: Rövid utca, 1972: Röviducca, 
1965: Rövid utca. — A belterület északnyugati 
ré szén található utca. Régen csak néhány ház-
ból állt, erre utal az elnevezés. Hivatalos név. 
— Imre 1965: 14, Tóth 1972: 47. — T30-A1.

Ruhagyár lásd Dohánybeváltó 
Sárga-halom 2011: Sárga-halom, 1996: Sár-
ga- hlm. [halom], 1980: Sárga halom, 1960: 
Sár ga-halom, 1900: Sárga halom, 1884: Sárga 
ha lom, 19. sz.: Sárga halom. — Kiemelkedés 
a belterülettől északra, a Szállásföld határrész 
dé li részén. 1980-ban 113 méter magas halom-
ként határozták meg. A Mócz-kripta található 
raj ta. Kevesen ismerik a nevet. — Drén–Mol-
nár 2011, Gyarmathy szerk. 1996: 28, HdT. 
19. sz., 1900, 1960, HKFT., M. Nepper–Ső re-
gi– Zoltai 1980: 103. — T4-D2.
Sári zug 1972: Sárizug. — Egykori utca. Sári 
Ká  roly és Sári József lakott ott a családjával, 
in nen ered a neve. Ma már nem ismerik. — 
Tóth 1972: 47. 
Sarló utca 2011: Sarlê utca, 1972: Sallóucca, 
1965: Sarló utca. — A Mátyás körút mellékut-
cája. Sarló alakú, ezért kapta ezt a nevet. Hiva-
ta los név. — Imre 1965: 14, Tóth 1972: 47. 
— T30-B4.
Sarok utca 2011: Sarok utca ~ Sarok út, 1972: 
Sa rokucca, 1965: Sarok utca. — A Petőfi teret 
és a Domb utcát összekötő utca. Két derék szö gű 
kanyar van benne, bizonyára innen ered a neve. 
— Imre 1965: 14, Tóth 1972: 47. — T30-C3.
Sarok úti óvoda 2011: Sarok úti êvoda. — 
Óvo da a Sarok utcán. — T30-C3.
Segítő Mária 2011: Segít¬ Mária. | Fent 
vêt, ahogy van a Park, ott vêt a Segit¬ Má-
ria. Anyukám az orvosság½r mindig oda kül-
dött a Segit¬ Máriába. 1965: SegítőMária. 
— Gyógyszertár volt a Park északi oldalán. 
1923-tól 1944-ig működött. Ma már csak az 
idő sebbek emlékeznek rá. — Imre 1965: 18, 
Sza kál 2012: 34. — T30-C3.
Senki tanyája lásd Volosinovszki-tanya
Sertéstelep 2011: Sert½stelep. — A dorogi 
ha tár keleti részén lévő, ma már nem működő 
ser téstelep. — T5-E5.
Siktár-lapos 1986: Siktár-lapos, 1972: Siktár 
la pos. — Mélyen fekvő terület, amely a Szál-
lásföld északi részén volt, nem messze a Teme-
tő dűlőtől. A népi emlékezet úgy tartja, hogy 
egy Siktár nevű ember fulladt bele a lapos vi-
zébe, innen ered a név. A környéken valóban 
él nek Siktár családnevűek. Ma már nem hasz-
nálják a nevet. — Tóth 1972: 47, Török 2009: 
23. — T2-D1E1.
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Sima utca 2011: Sima utca, 1972: Simaucca. 
— A Dohány és a Csonka utcát összekötő utca. 
Hi vatalos név. — Tóth 1972: 47. — T30-C3.
Simon Orosz-tanya 2011: Simon Orosz-tanya 
~ Vé Orosz-tanya. — Tanya a dorogi határ déli 
ré szén, a Kölesföld határrészen. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. Az Orosz nevű családokat 
ra gadványnévi jelzőkkel különböztették meg 
egy mástól, a tanya tulajdonosát a Simon név-
vel. V. Orosz-tanya-ként is ismerik, e megjelö-
lés ben a V. betű ugyancsak a családnévhez tar-
tozó megkülönböztető elem. — T10-B2.
Sintértelep 2011: Sint½rtelep ~ Gyepmesteri- 
te lep. — Egykori sintértelep a dorogi határ 
dél keleti részén. — T5-E5.
Síró Dani kocsmája 2011: Sírê Dani kocs-
mája ~ Sírê Dani korcsmája ~ Sírê kocsmá-
ja ~ Veres Dani kocsmája ~ Veres Dani korcs-
mája ~ Veres Dani-f½le kocsma ~ Veres Dani-
f½ le korcsma. | A Sírê csúfn½v, a rendes neve 
Ve res Dani volt. — Egykori kocsma a Böször-
ményi úton, a Márka nevű kocsma helyén. Tu-
laj donosáról kapta a nevét. Veres Dani-féle 
kocs ma, Veres Dani kocsmája néven ugyan-
csak ismerik. A Síró kocsmája névben a Síró 
ra gadványnév. — T30-B4.
Síró kocsmája lásd Síró Dani kocsmája
Sörpalackozó 2011: Sörpalackozê. — A To-
kaji úton lévő üzem. Ma már csak áruelosztó 
hely. — T30-C3.
Sportpálya 2011: Sportpája ~ Futbalpája ~ 
Fo cipája. — Sportpálya a település belterületé-
nek déli részén. — T30-B5.
Strandfürdő lásd Fürdő 
Subi-sarok 2011: Subi-sarok. — Földterület 
a dorogi határ északi részén, a Szállásföld-dél 
ha tárrész délnyugati csücskében. Kevesen is-
merik a nevet. — T4-B3.
Szabados dűlő 2011: Szabados düll¬. — Dű-
lőút a dorogi határ északi részén, a Disznókút-
észak határrészen. A mellette lévő földterület 
tu lajdonosáról kapta a nevét. — T5-F3.
Szabó Csaba tanyája 2011: Szabê Csaba ta-
nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, a 
Szál lásföld-közép határrészen. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T2-D5.
Szabó dűlő 2011: Szabê düll¬. — Dűlőút 
a dorogi határ délkeleti részén. Nevét a közeli 
Sza bó-tanyáról kapta. — T11-E3.

Szabó Illés tanyája 2011: Szabó Ill½s tanyája 
~ Szabê-tanya. — Tanya a dorogi határ dél-
nyugati részén. Nevét régebbi tulajdonosáról 
kap ta, ma Szabó István tulajdonában van. Rö-
videbb formában, Szabó-tanya-ként is hasz-
nálják. — T9-G2.
Szabó István tanyája 2011: Szabê István ta-
nyája. — Tanya a dorogi határ északi részén, 
a Görögkút-dél határrészen. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T5-E1.
Szabó-tanya 1. 2011: Szabê-tanya. — Tanya 
a dorogi határ délkeleti részén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T11-E3.
Szabó-tanya 2. 2011: Szabê-tanya. — Tanya 
a dorogi határ északi részén, a Szállásföld-kö-
zép határrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T2-D5.
Szabó-tanya 3. lásd Szabó Illés tanyája 
Szakál Imre tanyája 2011: Szakál Imre tanyá-
ja. — Tanya a dorogi határ délnyugati részén, 
a Kölesföld határrészen. Tulajdonosáról kapta 
a nevét. — T10-B2.
Szakál Péter-tanya 2011: Szakál P½ter-ta-
nya. — Tanya a dorogi határ keleti részén, 
kö zel a belterülethez. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T5-E5.
Szállás lásd Szállásföld

Szállásföld 2011: Szállásf¬d, -be ~ Szál lás -
f¬dek. | Ha átvonul valaki Dorogon, a Szál-
lás f¬d a leghosszabb r½sz, ez½rt itt szálltak 
meg az oroszok és más katonák is. 1986: Szál-
lásfőd, 1972: Szállásfőd, 1971: Szállásföld, 
1965: Szállásföld, 1960: Szállásföldi tanyák, 
1938: Szállásföld, 1937: Szállásföldi tanyák, 
1936: Szállás föld, 1932: Szállás föld, 1925: 

Tanya a Szállásföldön
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Szál lásföld, 1922: Szállásföld, 1916–1917: 
Szál lásföldi tanyák, 1915–1941: Szállásföl-
dek, 1913: Szállásföldi tanyák, 1893: Szállás-
föld, 1890: Szállásföldi szántóföld, 1890: 
Szál lásföldi kaszáló, 1886: Szállásföld, 1882: 
Szál lásföld, 1882: Szállás, 1881: Szállás-
föld, 1877: Szállásföld, 1875: Szállás földek, 
1871: Szál lásföld, 1857: Szállás földek, 1853: 
Szállás Földek, 1853: Szallas Főldek, 1763–
1785: Szál las. — Nagy kiterjedésű határrész 
a dorogi ha tár északi részén, a Disznókúttól 
északra és a Görögkúttól nyugatra. Északon 
a nagycserke szi, nyugaton a hajdúnánási ha-
tárral szomszé dos. A legnagyobb földterületet 
foglalja magá ban a dorogi határban: a kül-
terület közel egy harmadát alkotja. Területe: 
5543 kh. Három nagy földbirtokos család (a 
fejéregyházi Orosz, a csicseri Orosz és a Far-
kas család) birtoka volt itt. 1849 után kerültek 
ide a Móczok. A nagy családi birtokok a 20. 
század elejére el aprózódtak, vagy nagybérlők 
kezébe kerültek. Általánosan ismert határrész-
név. A tagosí tás előtt, amíg tanyák nem voltak 
rajta, az emberek a belterületről jártak ki ide 
a földjüket meg művelni, s ezeken a helyeken 
építettek ma guknak szálláshelyet. Azok a föl-
dek, amelyeken ilyen szálláshelyek voltak, a 
Szállásföldek nevet kapták. 18–19. századi for-
rásokban a Szállás névformát is adatolhatjuk. 
Főbb részei a Szállásföld-észak, a Szállásföld-
dél és a Szállásföld-közép. — EKFT., FKnT. 
291, HdL2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 31, 
33, 37, 39, HdT. 1960, Hnt. 1913, 1937, Imre 
1965: 17, Komoróczy 1971: 17, Tóth 1972: 
47, Török 2009: 23. — T4-C3D1, T2-D1D5.
Szállásföld-dél 2011: Szállásf¬d-dél ~ Szál-
lásföld-dél, 1981: Szállásföld dél, 1967: Szál-
lásföld (Déli), 1941: Szállás föld déli rész, 
1938: Szállásföld déli rész, 1933: Szállásföld 
dé li r[ész], 1930: Szállásföld d[éli] rész, 1929: 
Szál lásföld déli rész, 1914: Szállásföld déli 
rész, 1909: Szállás föld déli rész, 1905: Szál-
lásföld déli rész, 1894: Szállásföld déli rész, 
1884: Szállásföld dél. — Nagy kiterjedésű ha-
tárrész a település északi részén. A Szállásföld 
déli, a belterülethez közelebb eső része. Észa-
kon a Szállásföld-középpel, keleten a Disz-
nókút határrésszel, délen a belterülettel, nyu-
gaton pedig a hajdúnánási határral szomszé-
dos. Történeti forrásokban csaknem kizárólag 

Szállásföld-déli-rész-ként szerepel. Vö. még 
Szállásföld-észak és Szállásföld-közép. — 
HdL12, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 
HdT. 1914, Hnt. 1967, 2011, Komoróczy 
1971: 332, MoFnT. 2. — T4-C3D2.
Szállásföld-déli-rész lásd Szállásföld-dél
Szállásföld-dél tanyai iskola lásd Disznókúti 
is kola
Szállásföld-észak 2011: Szállásf¬d-½szak 
~ Szállásföld-észak, 1981: Szállásföld észak, 
1967: Szállásföld (Északi), 1942: Szállásföld 
Észak, 1941: Szállás föld északi rész, 1938: 
Szál lásföld északi rész, 1933: Szállásföld észa-
ki r[ész], 1929: Szállásföld északi rész, 1925: 
Szál lásföld északi rész, 1914: Szállásföld észa-
ki rész, 1909: Szállásföld északi rész, 1894: 
Szál lásföld északi rész, 1893: Szállásföld észa-
ki rész, 1884: Szállásföld észak, 1881: Szállás-
föld északi rész. — Nagy kiterjedésű határrész 
a település északi részén. A Szállásföld északi, 
a belterülettől távolabb eső része. Északon a 
nagy cserkeszi, nyugaton a hajdúnánási határ-
ral, délen a Szállásföld-közép, keleten pedig 
a Görögkút-észak határrésszel szomszédos. 
Tör téneti forrásokban csaknem kizárólag 
Szál lásföld-északi-rész formában szerepel. 
Vö. még Szállásföld-dél és Szállásföld-közép. 
— HdL12, 18, 19, 22, 23, 28, 30, 33, 36, 37, 
38, HdT. 1914, Hnt. 1967, 2011, Komoróczy 
1971: 332, MoFnT. 2. — T2-C4D1.
Szállásföld-északi-rész lásd Szállásföld-észak
Szállásföldi iskola lásd Károly-tanyai iskola
Szállásföld-közép 2011: Szállásf¬d-köz½p 
~ Szállásföld-közép, 1981: Szállásföld kö-
zép, 1967: Szállásföld (Közép), 1941: Szállás 
föld közép rész, 1938: Szállásföld közép rész, 
1938: Szállásföld közép, 1933: Szállásföld kö-
zép r[ész], 1930: Szállás föld középrész, 1929: 
Szál lásföld középrész, 1926–1927: Szállásföld 
kö zép rész, 1915–1941: Szállásföld közép rész, 
1914: Szállásföldközépsőrész, 1914: Szállás-
föld közép rész, 1909: Szállásföld közép rész, 
1907: Szállásföld közép rész, 1898: Szállás 
föld középrész, 1897: Szállásföld közép rész, 
1893: Szállásföld közép rész, 1884: Szállásföld 
kö zép. — Nagy kiterjedésű határrész a telepü-
lés északi részén. A Szállásföld középső része. 
Észa kon a Szállásföld-észak, keleten a Görög-
kút-dél, délen a Szállásföld-dél határrészekkel, 
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nyu gaton pedig a hajdúnánási határral szom-
szédos. Történeti forrásokban csaknem kizáró-
lag Szállásföld-közép(ső)-rész formában sze-
repel. Vö. még Szállásföld-dél és Szállásföld-
észak. — HdL18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 
31, 34, 36, 37, 38, HdT. 1914, Hnt. 1967, 2011, 
Ko moróczy 1971: 332, MoFnT. 2. — T2-D5. 
Szállásföld-közép általános iskola lásd Ká-
roly- tanyai iskola
Szállásföld-közép(ső)-rész lásd Szállásföld-
kö zép
Szállásföld-közép tanyai iskola lásd Károly-
ta nyai iskola
Szálloda 2011: Szálloda ~ Fogadê. — Az 
egy kori Magi-fürdő területén lévő szálloda. 
Az épület még ma is megvan. 19 szobája volt. 
Fogadó-ként is ismerik. — T10-B3.
Szanics-tanya lásd Nagy Elek tanyája
Szárító 2011: Szárítê. — Szárítóüzem a a te-
lepülés északi részén, a Szállásföld-közép ha-
tár részen. Búza, napraforgó és kukorica szárí-
tására szolgál. — T2-D5.
Széchenyi utca 2011: Sz½cs½nyi utca, 1972: 
Szé cheny utca, Szécsényiucca, Szécheny István 
ut ca, Kápolnaucca, 1965: Kápolna utca, Szé-
chenyi utca. — A Vörösmarty utca és a Mátyás 
körút közötti L alakú utca. A volt Rendház épü-
lete mögött kápolna állt, melyet 1932-ben épí-
tett a Szent Bazil-rend. Az a kis utca, ahonnan 
a kápolna második bejárata nyílt, 1932-ben a 
Ká polna utca nevet kapta. Széchenyi István 
ne vét 1962 óta viseli. — Imre 1965: 14, Tóth 
1972: 32, 50. — T30-B3.
Szeg lásd Szegegyháza
Szeged lásd Szegegyháza
Szegegyház lásd Szegegyháza
Szegegyháza 2011: Szegegyháza, Gra | Szeg-
egyháza már Szabolcs megye, de rengeteg 
do roginak vêt ot földtulajdona. Gyümölcsös 
van itt. | Szegegyháza k½t r½sze: Kis-Szeg-
egy háza, Nagy-Szegegyháza, a Fe h½rtêi 
út k½t oldalán. 1909: Szegegyháza, [1900]: 
Szeg egyháza ~ Szegediháza, 1893: Szegegy-
há za puszta, 1864: Szegegyházán, 1858: Szeg-
egy háza P[uszta], 1851: Szegegyháza, 1808: 
Szeg egyháza, praed., 1804–1808: Praed: 
Szeg  egyháza, 1802–1811: P[uszta] Szegegy-
há za, 1733: Szegegyhaza, praed., 1702: Szeg-

egy haza, Szeghegyhaz, 1698: Szegegihaz, 
poss., 1695: Szeg Egyhaz, 1682: Szegegyhaz, 
pago, 1648: Szegegyhaz, 17. sz.: Zegÿegÿhaz, 
1598: Zegegyhaza, 1581: Zegegihaz, poss., 
1570: Zegeghaz, 1565: Zőgh egyhaza, 1549: 
Zegh egyhaz, 1504: Zeekeghaz, poss., 1495: 
Zeegh eghaz, 1492: Zegeghaza, poss., 1488: 
Zeekneghaza, 1486: Zegeghaza, 1485 k.: Zeg-
eg haz, poss., 1476–1486: Zegeghaz, 1463: 
Zek e haz, praed., 1430: poss. Zeged, 1364: 
poss. Ze ge telke, 1332–1335/PR.: de Gueg [ƒ: 
Sceg]. — Határrész a település keleti részén 
túl. Közigazgatásilag ma nem Doroghoz, ha-
nem Újfehértóhoz tartozik. A már önálló fa-
luként nem lé tező hajdani település nevére az 
első adatokat — amennyiben ezek valóban ide 
vonhatók — a 14. századból ismerjük, s ek-
kor Szeg, illetve Szeg telke alakban bukkan fel 
kállói nemesek bir tokaként. A Szeg elnevezés 
a ’sarok, szöglet’ jelentésű szeg szóból alakult, 
a vele csaknem egyidejűleg jelentkező Szeg-
telke pedig a fa lura utaló telek utótagot tartal-
mazza. A Kállai-birtokok sorában említett Sze-
ged, amely a Szeg névalaknak a helynevekben 
gyakori -d kép zővel bővült változata, szintén 
ezzel a településsel lehet azonos. A falu a 15. 
századra el pusztult, s csak a templomépület 
maradhatott meg, ezt fejezik ki a Szegegy-
ház ~ Szegegyháza elnevezései, amelyekben 
a ’templom’ je lentésű egyház ~ egyháza utó-
tag szerepel. A közelben más települések ne-
vei kapcsán is elő fordul a középkorban efféle 
váltakozás: pl. Si ma ~ Simaegyház, Dorog ~ 
Dorogegyház, Vid ~ Videgyház. Más megköze-
lítések szerint a település csupán a 15. század-
ban tűnik fel el sődlegesen Szegegyház ~ Szeg-
egyháza-ként, s az ezt megelőző forrásokból 
idézett adatok nem azonosíthatók az itteni fa-
luval. Ez a körülmény a név magyarázatát any-
nyiban befolyásolja, hogy esetleg egy további 
lehetőséggel is számolhatunk: e szerint a tele-
pülésnév a templomépületről vette a nevét oly 
módon, hogy a szeg elem a templom falának 
barna, gesz tenyebarna, sárgásbarna színét örö-
kíthette meg. A 19. század végén alkalmilag 
feltűnő Szeg egyházapuszta név puszta eleme 
az idő tájt ’major’ jelentésben használatos, a 
névforma is erre utalhat. A helyet a 18. századi 
történeti források némelyike (1702) Dorog rác 
op pidumhoz tartozónak tekinti, mások pedig 
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(1733) azt írják róla, hogy a praedium egyik fe-
le Doroghoz, a másik fele Hadházhoz tartozik. 
A részeit ma Kis- és Nagy-Szegegyháza ne-
vekkel különítik el. Szeg, Szeged, Szegegyhá za 
te lepülésneveket a Kárpát-medencében másutt 
is találhatunk: az utóbbi például a Vajdaságban 
fek vő mai Szeghegy egykori neveként ugyan-
csak feltűnik. — Borovszky–Sziklay szerk. 
[1900]: 464, Cs. 1: 525, Dávid 2001: 386, 
Fé nyes 1851: 4/77, FNESz. Szeghegy, Gö-
rög 1802, HdL19, 21, Kállay 2: 125, Lelkes 
2011: 625, É. Kiss 1970: 489–490, Lipszky, 
Map., Lipszky, Rep., Maksay 1990: 2/700, 
Me ző 1991: 432–434, MoT. 1858, Németh 
1997: 172, Pesty 1864: 321, SzabOkl. 2: 198–
199, 209, SzabSzatm. 132, UC. 110: 33a, 115: 
74, 29: 24, 38: 36, 39: 1f, 59: 6, 93: 38, 94: 23, 
97: 23, 97: 25. — T5-G5.

Szegegyházapuszta lásd Szegegyháza
Szegényház 2011: Szeg½nyház ~ Szeg½nyházi 
ê voda. | A Mátyás körúton vêt a Sze g½nyház, 
a Nánási út fel¬l a hatodik-hetedik ház. Men-
hej vêt ojan id¬seknek, akik nem tudják ma-
gukat ellátni. | Szeg½nyházi ovodának hívták 
azt az ovodát, ami a Mátyás körúton vêt. 
Ugyanaz az ½pület, mint a Szeg½nyház. El¬b 
vêt Szeg½nyház, utána ovoda. — Korábban 
sze gényház, majd óvoda volt a Mátyás kör-
úton. Lebontották. Szegényházi óvoda-ként is 
em lítik. — T30-A3.
Szegényházi kút lásd Áncsán kútja
Szegényházi óvoda lásd Szegényház
Szegtelke lásd Szegegyháza
Szégyen-kúti-lapos 2011: Sz½gyen-kúti-la pos 
~ Sz½gyen-kút-lapos, 1986: Szégyenkúti lapos, 
1972: Szégyenkuti lapos, 1914: Szégyenkut la-

posa, 1884: Szégyenkúti-lápos, 1884: Szégyen-
kút lapos, 1858: Szégyen kút lapos, 19. sz.: 
Szé gyenkúti-lápos. — Mélyen fekvő terület a 
település északi részén, a Disznókút-észak ha-
tár részen. Kút állhatott itt, a környéke, a lapos 
pe dig jó legelő volt. A Szégyenkúti-lapos ne-
vet és változatát, a Szégyen-kút-lapos-t egy-
aránt kevesen ismerik. A történeti forrásokban 
Szé gyen-kút laposa és (bizonyára tévesen) 
Szé gyen-kúti-lápos formában is szerepel. — 
HdL30, HdT. 19. sz., HKFT., Komoróczy 
1971: 332, MKFT., Tóth 1972: 50, Török 
2009: 25. — T5-E2.
Szégyen-kúti-lápos lásd Szégyen-kúti-lapos
Székely-lapos 2011: Sz½kej-lapos. | A Sz½kej-
la  pos a Sz½gyen-kúti-lapos keleti r½sze. Az½rt 
Sz½ kej-lapos, mert a Sz½kej családé volt. — 
Mé lyen fekvő terület a település északi részén, 
a Disznókút-észak határrészen. Egykori tulaj-
donosáról kapta a nevét. Kevesen ismerik. — 
T5-E2.
Szélmalom 2011: Sz½lmalom. | A Köz te me t¬ -
n½l, a Gyep fel½, a Gyepsz½len vêt a Sz½l-
ma lom. 1965: szélmalom. — Egykori malom a 
mai Köztemető közelében. 1913-ban lebontot-
ták, mert felépült a gőzmalom. Ma már csak az 
idő sebbek emlékeznek rá. — Imre 1965: 19, 
Szűcs 1971: 180. — T30-A3.
Szélmalom utca lásd Telek utca
Szent György patika 2011: Szent György pa-
tika. — Patika a Kar utcán. — T30-B3.
Szent István fürdő lásd Magi-fürdő
Szent István gyógyfürdő lásd Magi-fürdő
Szépasszony kocsmája lásd Ancza Gyuri 
kocs mája
Szeszfőzde 2011: Szeszf¬zde ~ Pálinkaf¬zde 
~ Szeszüzem. — Pálinkafőző üzem a település 
dé li részén, a Kölesföld határrész nyugati szé-
lén. Pálinkafőzde és Szeszüzem néven is isme-
rik. — T10-B2.
Szeszüzem lásd Szeszfőzde
Szív utca 2011: Szív utca, 1965: Szív utca. — 
A város központi részén található utca. Hivata-
los név. — Imre 1965: 14. — T30-B3.
Szív utcai óvoda 2011: Szív utcai êvoda. — 
Gö rög katolikus óvoda a Szív utcán. A Szent 
Ba zil Oktatási Központ része. Hivatalos neve: 

Szegegyháza neve egy 1682-es oklevélben
Forrás: UC. 38: 36
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Szent Bazil Görög Katolikus Óvoda. 1891-ben 
itt épült fel az első óvoda Hajdúdorogon. 1945-
től a helybeli tanítóképző három leányosz tálya 
kapott itt helyet. 1949-től ismét óvodaként 
mű ködött, majd időszakosan bölcsődeként, 
nap jainkban pedig újra óvoda. — Papp 1971: 
212, Tóth 1972: 43. — T30-B3.
Szőlő lásd Bocskai-kert, Csontos-kert, Rá-
kóczikert
Szőlő-domb lásd Nagy-szőlő-domb 
Szőlő dűlő 2011: Sz¬l¬ düll¬. | Az½rt hív-
ják Sz¬l¬ düll¬nek, mert a Sz¬l¬be ment. 
1884: Szőllőskertútja,1874: Szőllőskertútja. 
— A Lókerti-szőlőbe vezető dűlőút a határ déli 
ré szén. A 19. században Szőlőskert útja-ként 
em lítik a források. — HdT. 1874, Komoróczy 
1971: 332. — T10-C1.
Szőlőföldek lásd Bocskai-kert
Szőlők lásd Csontos-kert
Szőlőskert 1. 2011: Sz¬l¬skert. — Szőlős-
kert a dorogi határ északi részén, a Görögkút-
ban. — T3-E1.
Szőlőskert 2. lásd Csontos-kert
Szőlőskert utca 2011: Sz¬ll¬skert utca. — 
Utca a belterület északkeleti szélén. A Rá kó-
czi kertbe, vagyis az egykori szőlőskertbe ve-
zet. Hivatalos név. — T30-C2.
Szőlőskert útja lásd Szőlő dűlő
Szűcs Laci tehenészete 2011: SzűcsLacitehe-
n½ szete. — Ma is működő szarvasmarhatelep 
a dorogi határ északi részén, a Szállásföld-kö-
zép határrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. 
— T2-D5.

Tájház 2011: Tájház. — Háromosztatú nádfe-
deles zsellérház a Rózsa úton. Feltételezhetően 

a 18. században épült. Ma tájházként funkcio-
nál. — Angyal szerk. 2000: 305. — T30-B4.
Támcsu-lapos lásd Disznókút-lapos
Tangazdaság 2011: Tangazdaság. | Ha Do rog -
rêl megyünk kifel½, van egy r½sz, ahol êcs-
ka g½pek vannak lerakva. Az ½n gyerekko-
rom ban m½g Tangazdaságnak hívták ezt a 
he jet. — Egykori tangazdaság a Böszörményi 
úton, a Benzinkút után. Az épület ma is meg-
van. Egy időben téeszközpontként is funkcio-
nált. — T30-C5.
Tanítóföld lásd Iskolaföld
Tanítóképző lásd Líceum
Tanítók földje 2011: Tanítêk f¬dje ~ Iskola-
föld ~ Pedagógusf¬d. | A Tanítêk f¬dje az 
ál lami gazdaság f¬dje vêt, el¬tte meg a Pa-
pok f¬dje. — A dorogi határ déli részén lévő 
föld terület egykori neve. Az északon fekvő Is-
kolaföldet cserélték erre a területre. Ma a Te-
dej Zrt. használja. Részben az Egyház földje, 
más néven a Papok földje nevű földterülettel is 
fed ték egymást. Pedagógusföld és Iskolaföld 
né ven is ismerik. — T10-A2.
Tanító utca 2011: Tanítê utca, 1972: Ta ni-
tóucca,Temetőucca, 1965: Tanító utca. — Az 
Ady Endre utca mellékutcája. Egyesek szerint 
a híres tanító, Oláh Imre emlékére nevezték el. 
A Temető utca név onnan ered, hogy az utca a 
Nyu gati temető felé vezet. — Imre 1965: 14, 
Tóth 1972: 50. — T30-A3.
Taub udvara 2011: Tób udvara ~ Taub udva-
ra. | Magtár volt ott valamikor a Tób udvará-
ban. — Egykori magtár az Akácfa utcán. Egy 
Taub nevű terménykereskedőről kapta a nevét, 
aki 1912-től önálló kereskedő volt Hajdúdoro-
gon. Ma már nem létezik. — HDA. 63. — 
T30-B3.
Teckó lányok köze 2011: Teckê jányok köze. 
— Utcasarok a Rózsa utca és a Fogadó utca 
ta lálkozásánál. A helybeliek szerint három 
vén lány lakott itt, róluk nevezték el az utcát. 
— T30-B4.
Tedej földje 2011: Tedej f¬dje. — A Tedej 
Zrt. által használt földterület a dorogi határ 
dél nyugati részén. — T9-H2.
Téesziroda 2011: T½esziroda ~ R½gi mozi, 
1971: Apolló Filmszínház, Uránia, Árpád, 
1965: mozgóképszínház. — A Szív utca és 
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a Nánási utca sarkán lévő épület. 1912-ben 
Gom bos István és társai nyitották meg az első 
film színházat Hajdúdorogon, amely 1918-ig 
mű ködött Apolló filmszínház néven. 1920-ban 
épült fel a Szív utca és a Nánási utca sarkán 
ma is meglévő épület, amely ugyanezt a nevet 
kap ta. 1938-ban tulajdonoscsere miatt Urá-
nia, majd Árpád néven működött tovább. Ma 
téesz iroda. — Imre 1965: 18, Szakál 2012: 36, 
Papp 1971: 213. — T30-B3.
Téglagyár 2011: T½glagyár ~ Bé Têt t½g la-
gyár. | Vêt egy t½glagyár a vasút mellett, a 
Bé Têt T½glagyár. 1971: Téglagyár, Jánosy 
és Engel Téglagyár, Hajdúdorogi Gőztégla-
gyár RT., 1965: Gőztéglagyár, 1914: Tégla-
gyár. — Egykori téglagyár a dorogi határ nyu-
gati részén, a Viditó tizedben. Az első gyárjel-
legű üzem volt Dorogon, 1911-ben alapították. 
Szinte minden évben veszteséggel termelt, 
ezért hamarosan leállt. A húszas évek közepén 
Já nosy és Engel Téglagyár néven újjászervez-
ték, de ismét kevés sikerrel. A gazdasági vi lág-
vál ság idején végleg megszűnt. Az épületek 
nagy részét eladták, a 40 méter magas kéményt 
el bontották. Helyén lakóházak épültek. — 
HdT. 1914, Imre 1965: 18, Szűcs 1971: 179, 
Tóth 1972: 51. — T30-A4.
Téglagyár utca 2011: T½glagyár utca, 1972: 
Tég lagyárucca, 1965: Téglagyár utca. — Utca 
a belterület délnyugati szélén. A volt Tégla-
gyár felé vezet. Hivatalos név. — Imre 1965: 
14, Tóth 1972: 51. — T30-A4.
Téglási út 2011: Téglási út, 1972: Téglásiut. 
— A Hétút utca elágazása Téglás felé. — Tóth 
1972: 51. — T10-C2.
Tégla utca 2011: T½gla utca ~ Mêdán kis-
köz, 1972: Téglaucca, 1965: Módán kisköz. 
— A település délkeleti részén található utca. 
Va lamikor téglavető volt ezen a helyen, erről 
ne vezték el. A Módán kisköz régi elnevezés, 
ma már kevesen ismerik: az egykor itt élő Mó-
dán családról kapta a nevét. — Imre 1965: 15, 
Tóth 1972: 51. — T30-C4.
Tehénvásár-kert 2011: Teh½nvásár-kert. — 
Egy kori vásártér a belterület déli részén. — 
T30-C5.
Tejcsarnok 2011: Tejcsarnok. — Tejcsarnok a 
Kar utcán. — T30-B3.

Teknő-lapos 1893: Teknőlapos. — Lapos terü-
let a Lókert déli részén. Nevét teknő alakjáról 
kap hatta. Ma már nem ismerik. — HdL18. — 
T10-C2.
Telekhegy tized lásd Negyedik kerület 
Telekhegy tizedi temető lásd Vágóhídi temető
Telek utca 2011: Telek utca, 1972: Telekucca, 
1965: Telek utca, 1893: Szélmalom utcza, 
1884: Szélmalom utca. — Utca Hajdúdorog 
köz ponti részén, a Fogadó utcából nyílik. A te-
mető előtt egykor szélmalom állt, amely a 19. 
szá zad közepéig, a gőzmalmok megjelenéséig 
mű ködött. Innen ered a Szélmalom utca elne-
vezés. A házakhoz tartozó nagyobb kertek mi-
att pedig a ma is használatos Telek utca nevet 
kap ta. Ez a hivatalos neve is. — HdL18, Imre 
1965: 15, Komoróczy 1971: 332, Tóth 1972: 
50. — T30-B3.
Temető lásd Köztemető
Temető dűlő 2011: Temet¬ düll¬. | A Te-
met¬ düll¬n vêt az iskola.| Vêtak itt ása-
tások, ez½r Temet¬ düll¬. 1986: Temetődűlő, 
1972: Temetődüllő. — A Tokaji úttal párhu za-
mos dűlőút, amely Hajdúdorog északi hatá rán 
húzódik végig a belterületig észak–déli irány-
ban. Az egyik legfontosabb földútja volt az 
északi határrésznek. A Temető-hegy mellett 
ha lad, erről kapta a nevét. Általánosan ismert 
el nevezés. — Tóth 1972: 51, Török 2009: 
25. — T2-D1.
Temető-hegy 2011: Temet¬-hegy. | A Temet¬ 
dül l¬n van a Temet¬-hegy. 1986: Temető-
hegy, 1980: Temetőhegy, 1972: Temetőhegy, 
1971: Temetőhegy, 1858: Temetö hegy. — A 
Szál lásföld északi részén, a Temető dűlő mel-
lett lévő természetes kiemelkedés. Az itt hala-
dó dűlőút a hegy nyugati oldalát leszeli. Az 
egy kori temetőt a Verdes testvérek (Dr. Verdes 
Mik lós és Verdes Mihály) 1930-as évekbeli 
ása tásai nyomán fedezték fel, melynek során a 
hegy nyugati felében egy sírt találtak. Később 
há rom honfoglalás kori sírt tártak fel ezen a te-
rületen. Erre utal az elnevezés. — Komoróczy 
1971: 30, MKFT., M. Nepper–Sőregi–Zoltai 
1980: 103–104, Tóth 1972: 51, Török 2009: 
25. — T2-D3.
Temető utca lásd Tanító utca
Templom utca 2011: Templom utca, 1965: 
Temp lom utca, 1884: Templom utca. — A ró-
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mai katolikus templom mellett lévő utca. Hi-
vatalos név. — Imre 1965: 14, Komoróczy 
1971: 332. — T30-B3.
Tízes őrház 2011: Tizes ¬rház. | Ez a Tizes 
¬r ház a kinti ¬rház Dorog és Vid között. Van 
vagy három kilêm½terre Doroghoz. 1914: 10. 
sz.őrház, Őrház. — Egykori vasúti őrház Haj-
dúvid és Hajdúdorog határán. — HdT. 1914. 
— T10-A3.
Toborzó utca 2011: Toborzê utca ~ Levente 
ut ca. | Ide jártak a Levente utcába a levent½k 
gya korlatra minden h½ten egyszer, míg el nem 
vit t½k ¬ket katonának. 1972: Leventeucca, 
To borzóucca, 1965: Levente utca, Toborzó ut-
ca. — Az Akácfa utca mellékutcája, amely a 
Fo gadó utcába torkollik. 1945-ig Levente utca 
volt a neve, az utcán lévő Leventeotthon miatt, 
ami előkatonai kiképzésre szolgált. Ma Tobor-
zó utca a hivatalos neve. — Imre 1965: 14, 
Tóth 1972: 37, 51. — T30-B3.
Tokaji országút lásd Tokaji út
Tokaji út 2011: Tokaji út, 1986: Tokaji út, 
1972: Tokajiut, Tokajiucca, 1965: Tokaji utca, 
1914: Új-Tokai utca, 1893: tokaji ut, 1890: To-
kaji ország ut, 1884: Új Tokaji utca. — Hajdú-
dorog egyik főutcája, Tokaj felé vezet. A köz-
ponttól kb. 6 km-re kereszt alakban szeli át a 
Nyí regyházi út, amely Hajdúnánás felé tart. E 
sza kaszáig forgalmasabb, mert itt bonyolódik 
le a Nyíregyháza–Hajdú dorog–Hajdú bö ször-
mény– Debrecen közti forgalom. A Keresztút-
nak nevezett úttól észak felé kevésbé jó minő-
ségű az út. Ma a Tokaj felé menő forgalom sem 
itt, hanem a nyíregyházi úton halad Nyíregyhá-
zán át. 1929-ben nagy kockakövekkel rakták le 
a keresztútig, 1933-tól pedig mindkét irányban 
(To kaj és Nyíregyháza felé) tovább. Ma aszfal-
tozott út. A történeti forrásokban Tokaji utca, 
To kaji országút és Új Tokaji utca formában is 
sze repel. Ez utóbbi elnevezés a Régi Tokaji út 
név vel áll összefüggésben. Ma Tokaji út a hi-
vatalos neve. — HdL16, 19, HdT. 1914, Imre 
1965: 14, Komoróczy 1971: 332, Tóth 1972: 
51, 52, Török 2009: 25. — T30-C3.
Tokaji utca lásd Tokaji út
Tokaji úti halom 1980: Tokaji úti halom. — A 
To kajra vezető földút mellett lévő természetes 
ke rek domb. Ma már nem ismerik a nevet. — 
M. Nepper–Sőregi–Zoltai 1980: 104. — T4-D3.

Tópart utca 2011: Têpart utca, 1972: Tó-
part ucca, 1965: Tópart utca. — Utca a belterü-
let északi részén, amely a Városkert utcából 
nyí lik, és a Gyepnél végződik. Nincs messze a 
Nagy- tótól, bizonyára ez volt a névadás alap-
ja is. Hivatalos név. — Imre 1965: 15, Tóth 
1972: 52. — T30-C2.
B. Tóth építész kastélya lásd Kastély
C. Tóth-erdő 2011: C½ Têt-erdő.— Erdő a 
do rogi határ északi részén, a Szállásföld-észak 
ha tárrész középső területén, a Temető dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D3.
Tóth Ferenc tanyája 2011: Têt Ferenc tanyá-
ja. — Tanya a település északi részén, a Szál-
lásföld-észak határrészen, a Temető dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T2-D3.
Tóth Feri tanyája 2011: Têt Feri tanyája. 
— Tanya a település déli részén, a Kölesföld 
ha tárrészen. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T10-B3.
Tóth Imre tanyája 2011: Têt Imre tanyája. 
— Tanya a település északi részén, a Szállás-
föld-észak határrészen. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. — T3-E3.
Tóth István tanyája 2011: Têt István tanyá-
ja. — Egykori tanya a dorogi határ északnyu-
gati részén. Tulajdonosáról kapta a nevét. — 
T4-C3.
B. Tóth-kastély lásd Kastély
Tóth-malom lásd Tóth Pali malma
Tóth Pál-féle-ház lásd Grünstein Heléna 
bolt ja 
Tóth Pali malma 2011: Têt Pali malma ~ 
Têt Pál malma ~ Têt-malom. | A Tokaji úton 
a Fürd¬vel ellenben vêt a Têt Pali malma. 
1972: Tótpalimalma, Gőzmalom, 1965: gőz-
hen germalom, 1914: Gőzmalom, 1893: Tóth 
Pál s társai gőzmalom, 1893: Gőzmalom, 
1884: Gőzmalom. — Egykori malom a telepü-
lés belterületének északi oldalán, a Tokaji út 
mel lett. 1894-ben leégett, ezután Tóth Pál fő-
bíró vette át, innen ered az elnevezése. 1946-
ban másodszor is leégett, ezután már mint ma-
lom nem működött tovább. Később az Új Élet 
Tsz raktára és szerelőműhelye volt. Nemrégen 
le bontották. — HDA. 63, HdL18, 19, HdT. 
1914, Imre 1965: 19, Komoróczy 1971: 331, 
Sza kál 2012: 37, Szűcs 1971: 180, Tóth 1972: 
28. — T30-B2.
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Tóth Pál tanyája 2011: Têth Pál tanyája. — 
Egykori tanya a település északi részén, a Szál-
lásföld-észak határrészen, az Iskola dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E3.
B. Tóth-téglagyár lásd Téglagyár 
Tölgyes lásd Akácos
Trepcsi-dűlő 1981: Trepcsi-dűlő. — Terület a 
Cson tos-kerttől északra. A név eredete ismeret-
len. Ma már nem használják. — MoFnT. 2. — 
T5-F4.
Tubus 2011: Tubus ~ Tubus Káefté. ~ Tubus-
üzem ~ Tubusgyár. | Ez a Tubusgyár vagy öt-
ven½ves, mer az a háború alatt lett meg. A 
Szállásf¬dbe van. Most is járnak oda dê-
goz ni. — Ma is működő gyár a dorogi határ 
észa ki részén, a Szállásföld-közép határrészen. 
Alu míniumtubusokat gyártó üzem. Az üzem 
hi vatalos neve: Tubus Kft. Tubus-ként, Tu-
busgyár-ként és Tubusüzem-ként is ismerik. 
— T2-D5.
Tubusgyár lásd Tubus 
Tubusüzem lásd Tubus 
Tuncsik dűlő 2011: Tuncsik düll¬. — Dűlőút 
a dorogi határ délkeleti részén, a Gyúlásban. 
Ne vét a közeli Tuncsik-tanyáról kapta. — 
T11-E4.
Tuncsik-tanya 2011: Tuncsik-tanya. — Tanya 
a dorogi határ délkeleti részén, a Gyúlásban. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T11-F4.
Túriné boltja 2011: Túriné boltja ~ Túri bolt-
ja. — Egykori bolt a Keleti utcán. Valószínű-
leg csak a szűkebb környéken élők ismerték. 
Ve zetőjéről kapta a nevét. Ritkábban Túri 
bolt ja-ként is említik. — T30-C3.
Tű utca 2011: Tűutca, 1972: Tüucca, 1965: 
Tűutca. — Utca a belterület északkeleti szé-
lén. Keskeny, rövid utca, innen ered a neve. 
Hi vatalos név. — Imre 1965: 15, Tóth 1972: 
52. — T30-D2.
Tűzoltólaktanya 2011: Tűzoltêlaktanya. — 
Egy kori tűzoltólaktanya a polgármesteri hiva-
tal udvarán. — T30-C3.
Tyúkpiac 2011: Tyúkpiac. | Mi most is úgy hív-
juk, hogy Tyúkpiac. Lenyúlt majdnem a Nagy-
tê ig, ojan nagy vêt. — Egykori aprómarha-
vásár helye a Város-kert és a Tokaji út között, 
rész ben a Kenyérgyár helyén. — T30-C3.
Új élet lásd Gurbán Laci tanyája

Új élet téesz lásd Gurbán Laci tanyája
Új élet téeszközpont lásd Gurbán Laci ta-
nyája
Újfehértói út lásd Fehértói út
Új-föld 2011: Új-f¬d. | Ahol van a Hegytize-
di temet¬: jobb êdal Új-f¬d, másik êdal 
Disz nêkút. — Földterület a határ keleti ré-
szén, a Hegytizedi temető közelében, a Disz-
nókút-kelettől délre. — T5-E5.
Újhelyi-tanya 2011: Újheji-tanya. — Tanya a 
do rogi határ északnyugati részén. Tulajdonosá-
ról kapta a nevét. — T4-C3.
Újosztás lásd Kiss János utca
Új sor 2011: Új sor. — Az Újtelep utca nyuga-
ti oldalának régi elnevezése. — T30-A4.
Újtelep utca 2011: Újtelep utca, 1972: Uj te-
lepucca. — A belterület nyugati szélén az utol-
só előtti utca. Az 1930-as évektől kezdték itt 
osz tani a házhelyeket, erre utal a neve is. Hiva-
talos név. — Tóth 1972: 52. — T30-A4.
Új temető lásd Vágóhídi temető
Újtemető utca 2011: Újtemet¬ utca, 1972: 
Ujtemetőucca, 1965: Újtemetőutca. — A bel-
terület északnyugati csücskében lévő utca. Kö-
zelében van az Új temetőnek is nevezett Vá-
góhídi temető. A temető létesítésekor nyílt az 
ut ca is. Hivatalos név. — Imre 1965: 15, Tóth 
1972: 52. — T30-A2.
Új Tokaji utca lásd Tokaji út
Új utca 2011: Új utca, 1972: Ujjucca. — A 
Má tyás körútból nyíló zsákutca. Hivatalos név. 
— Tóth 1972: 52. — T30-A3.
Uránia lásd Téesziroda
Vad-tanya 2011: Vad-tanya. — Tanya a doro-
gi határ északnyugati részén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. — T4-B4.
Vágner István tanyája 2011: Vágner István 
ta nyája. — Egykori tanya a dorogi határ észa-
ki részén, a Görögkútban, az Iskola dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E3.
Vágner József tanyája 2011: Vágner Jêzsef 
ta nyája. — Egykori tanya a dorogi határ észa-
ki részén, a Görögkútban, az Iskola dűlő mel-
lett. Tulajdonosáról kapta a nevét. — T3-E4.
Vágóhíd 2011: Vágêhíd. | A Vágêhíddal 
szem ben van a Holland-kert½szet. 1986: Vá-
gó hid, -ra, 1972: Vágóhid. — Vágóhíd Hajdú-
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do rog nyugati részén, a Nánási út mellett. A 
20. század elején építették. Az 1950–60-as 
évek ben csak a kényszervágásokat végezték 
itt, a 70-es években újra üzembe helyezték. Ma 
már nem működik. — Tóth 1972: 53, Török 
2009: 25. — T30-A2.

Vágóhídi-gyep 2011: Vágêhídi-gyep ~ Gyep. 
— Vízállásos legelő a dorogi határ nyugati ré-
szén, a Vágóhíd mellett. Konda- és birkalegelő 
volt, manapság pedig libalegelő. — T4-C4C5.
Vágóhídi temető 2011: Vágêhidi temet¬ 
~ Nánási úti temet¬ ~ Nánási temet¬ ~ 
Új temet¬ ~ Telekhegy tizedi temet¬. | Ma 
már nem temetnek a Vágêhidi temet¬be, 
de vannak sírok ott. | Minden kerületnek vêt 
egy temet¬je is, ½s ha egyikb¬l átvitt½k a 
másikba,fizetnikellett.Nemlehetett,hogyel-
viszem a Hegy tizedbe a Gát tizedb¬l az ½n 
halottamat, hanem oda kellett temetni, ez tör-
v½ny vêt. 1986: Vágóhíditemető, 1972: Vá-
góhiditemető, 1890: Ujtemető. — Temető a Te-
lekhegy tizedben, a Negyedik kerületben. Az 
1920-as években nyílt meg. A Vágóhíd mögött 
van, nem messze a Nánási úttól. Ma már nem 
te metnek ide, de maga a temető megvan. Az Új 
te mető megjelölés a Régi temető elnevezéssel 
áll összefüggésben. Az egykori tizedbeosztás-
hoz igazodó Telekhegy tizedi temető elneve-
zést ma már ritkán használják. A Nánási úthoz 
va ló közelsége alapján Nánási úti temető-ként 
és Nánási temető-ként is említik. — Angyal 
szerk. 2000: 187, HdL16, Szakál 2012: 33, 
Tóth 1972: 53, Török 2009: 25. — T30-A2.
Vágott-domb lásd Vágott-hegy
Vágott-halom lásd Vágott-hegy

Vágott-hegy 2011: Vágott-hegy ~ Vágott-ha-
lom ~ Vágott-domb ~ Vágott-hegyi-domb. | 
Min den ½vben a Nagy-erd¬re mentünk az is-
kolával kirándulni gyalog. Na, mondjuk, már 
eljutottunk a Vágott-hegyig, ott megpihen-
tünk, mentünk tovább. | Ahogy mentünk kife-
le, ott vêt egy hegy, az kett½ vêt vágva… A 
ho mokot horták innen, az½r vêt elvágva... 
Úgy is mondják a Vágott-hegyet, hogy Vágott- 
domb, mert Dorogon nincsen hegy. 1996: Vá-
gott-hlm. [halom], 1986: Vágott-hegy, 1981: 
Vá gott-hegy, 1980: Vágott-halom, 1972: Vá-
gott hegy, 1914: Vágott hegy, 1893: Vágott 
hegy, 1884: Vágott domb, Vágott hegy, 1884: 
Vá got domb, 1874: Vágott hegy, 19. sz.: Vágot 
domb. — Kiemelkedés a dorogi határ délkele-
ti részén a Lókert és a Gát között. 1980-ban 
122 méter magas halomként határozták meg. A 
Haj dúhadház felé menő út kijelölésekor kellett 
kö zépen kettévágni, hogy az út egyenes lehes-
sen. Azóta hívják Vágott-hegy-nek. Ma már 
erő sen lekopott, agyagos földjét tapasztásra 
hord ták el, így nagy szakadékszerű rés tátong 
az oldalán. Általánosan ismert név. Vágott-he-
gyi- domb-nak is mondják. A Vágott-domb és a 
Vágott-halom megjelölést ritkábban használ-
ják, de történeti forrásokból is előkerülnek 
ezek a névváltozatok. — Drén–Molnár 2011, 
Gyar mathy szerk. 1996: 28, HdL18, HdT. 
1874, 19. sz., 1914, HKFT., Komoróczy 1971: 
332, MoFnT. 2, M. Nepper–Sőregi–Zoltai 
1980: 104, Tóth 1972: 53, Török 2009: 26. — 
T10-C2.

Vágott-hegyi-domb lásd Vágott-hegy
Vágott-hegyi malom 2011: Vágott-hegyi ma -
lom ~ Hengermalom ~ Demeter-malom ~ 
Musz   bek-malom, 1986: Vágott hegyi malom, 

Vágóhídi-gyep  Fotó: Füz László

Vágott-hegy  Fotó: Molnár Antal
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1972: Vágotthegyimalom, 1971: Vá gott he gyi-
ma   lom, 1965: hengermalom. — Malom volt a 
település keleti részén, a Fehértói út déli olda-
lán, mintegy 3 km-re a Vágott-hegytől. Az 
1920-as évek elején Muszbek Mihály és Szé-
kely András birtokosok motoros meghajtású 
hen  germalomként üzemeltették, innen ered a 
Hen germalom, illetve a Muszbek-malom el ne-
vezése. Teljesítménye jóval kisebb volt, mint a 
másik két gőzmalomé. Olajütője is volt. Utolsó 
tulajdonosáról, Demeter Istvánról kap ta a De-
meter-malom nevet. Rövid ideig mű köd hetett, 
egyesek szerint leégett. A névre en nek ellenére 
még ma is emlékeznek az időseb bek. — Imre 
1965: 19, Szakál 2012: 33, Szűcs 1971: 181, 
Tóth 1972: 54, Török 2009: 26. — T5-E5.
Vágott-hegyi temető lásd Kukuca temető
Vakdűlő 2011: Vakdüll¬. — Dűlőút a telepü-
lés déli részén, a Kölesföld határrészen. A Kis 
dű lővel és a Gáti dűlővel párhuzamos. A vak-
dűlő ’fasorral szegélyezett, csak gyaloglásra 
al kalmas dűlőút’ és ’csak az egyik oldalról 
meg közelíthető dűlőút’ jelentésben egyaránt 
hasz nálatos Hajdúdorogon. — T10-B2.
Várfal lásd Erődfal
Városháza lásd Polgármesteri hivatal
Városi-kert-tanya lásd Város-kert
Város-kert 2011: Város-kert, 1986: Város ker -
bűl, 1972: Városkerbül, 1944–1946: Város-
kert, 1929: Városkert, 1914: Város kert, 1909: 
Vá  ros kert, 1900: Városi kert tn. [tanya], 1894: 
Vá roskert, 1893: Város kert, 1890: Város kert-
je, 1884: Városikert tn. [tanya], 1881: Város 
kert, 1877: Városkert, 1875: Város kert, 1871: 
Vá ros kert, 19. sz.: Városikert tn. [tanya]. — 
Föld terület Hajdúdorog északi részén, nem 
messze a Nyíregyházi úttól. A Rákóczikert és 
a Disznókút-kelet határrész közé ékelődik. El-
nevezése a város birtoklására utal: egy 1875- 
ből származó forrás szerint „E 20 hold és 1064 
□ ölet tevő területből egy rész a város gaz-
dálkodási kertejül használtatik”. Az idők so rán 
szántóként, kaszálóként és legelőként egyaránt 
használatos volt, a történeti források Vá rosi-
kert-tanya adatai alapján egykor tanya is állha-
tott rajta. — HdL5, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 
29, 36, 40, HdT. 19. sz., 1900, 1914, HKFT., 
Tóth 1972: 54, Török 2009: 26. — T4-D4.

Városkert utca 2011: Városkert utca, 1972: 
Vá roskertucca, 1965: Városkert utca. — Utca 
a belterület északkeleti részén. A Város-kert 
fe lé vezet, innen ered a neve. — Imre 1965: 
15, Tóth 1972: 54. — T30-C3.
Város-tanya 2011: Város-tanya ~ Város ta-
nyája. | Ot volt ez a Város-tanya, ahol most 
a Tanítêk fölgye van. A város fölgye volt itt, 
azon volt ety tanya. — Egykori tanya a dorogi 
ha tár déli részén, a vasút és a közút között. Vá-
ros tanyája-ként is ismerik. — T10-A2.
Vásárhelyi utca 2011: Vásárheji utca, 1972: 
Vá sárhejiucca, 1965: Vásárhelyi utca. — Ut-
ca a belterület déli részén, a Böszörményi út-
tól keleti irányban a belterület végéig nyúlik. 
Egye sek szerint az egykor mellette tartott 
vá sárokkal áll összefüggésben, valószínűbb 
azonban, hogy Vásárhelyi Pál mérnök emlékét 
őr zi. Hivatalos név. — Imre 1965: 15, Tóth 
1972: 54. — T30-C5.
Vásártér 2011: Vásárt½r. | A Böszörm½nyi 
út v½ge fele, a város sz½l½n, a malom után. 
A malmon amarrêl mán Vásárt½r vêt. Ott 
vêt állatvásár, ½lelmiszervásár, ruhavásár. 
Nagy területen. Ma már be van ½pítve. 1986: 
Vá sártér, 1972: Vásártér, 1914: Vásártér. — 
Egy kori vásártér a belterület délkeleti szélén, a 
Böszörményi út mindkét oldalán. 1795-ben tar-
tották itt az első vásárt. Az úttól menetirány sze-
rint jobbra a kirakodó-, balra az állatvásár volt. 
Állatvásárt minden csütörtökön, kirakodóvásárt 
egy évben kétszer tartottak. Az állatvásárt 1984-
ben a Városi Tanács áthelyeztette a Fehértói út 
mellé, a belterület keleti részére. — HdT. 1914, 
Tóth 1972: 55, Török 2009: 26. — T30-C5.
Vásár utca 2011: Vásár utca, 1972: Vásárucca. 
— A Böszörményi út mellékutcája. A név az 
egy kor mellette tartott vásárokra utal. — Imre 
1965: 15, Tóth 1972: 54. — T30-C4.
Vasút 2011: Vasút, 1972: Vasút. — A belterü-
let déli részét kis kitérővel érintve húzódik 
ke  let–nyugati irányban. 1884. augusztus 24-
én haladt át rajta az első vonat, mely akkor 
Deb recentől Hajdúnánásig ment. Egy évvel 
ké sőbb már Bűdszentmihály (Tiszavasvári) 
volt a végállomás, ma Tiszalök. Hamarosan 
fel épült az állomás épülete is. — Komoróczy 
1971: 169–170, Tóth 1972: 52. — T9-H1.



94

Hajdúdorog

Vasútállomás 2011: Vasútállomás, 1914: Pá-
lyaudvar, 1893: állomás, 1884: Állomáshely. 
— Vasútállomás a belterület déli–délnyugati 
ré szén. Az 1880-as években épült, 1894-ig a 
te lepülés távíróközpontja is volt. Ugyanaz az 
épü let áll még ma is kisebb átalakítással. Tör-
téneti forrásokban Pályaudvar, Állomás és 
Ál lomáshely néven szerepel. — HdL18, HdT. 
1914, Komoróczy 1971: 331. — T30-B5.
Vasút utca 2011: Vasút utca, 1972: Vasutucca, 
1965: Vasút utca. — A vasút mentén épült há-
zak utcája, az állomás és Dohánybeváltó kö-
zött. Hivatalos név. — Imre 1965: 15, Tóth 
1972: 53. — T30-B5.
Vasút úti iskola 2011: Vasút úti iskola. — 
Egy kori iskola a település belterületének déli 
ré szén, a Vasút utcán. Az épület még megvan, 
de már nem iskola működik benne. — T30-B5.
Vasvári Pál tér 2011: Vasvári Pál t½r. — A Park 
melletti tér. Lásd még Petőfi tér. — T30-C3.
Vasvári Pál utca 2011: Vasvári Pál utca, 
1972: Vasváriucca, 1965: Vasvári Pál utca. — 
A Fehértói utca mellékutcája. A rövidebb, Vas-
vári utca névváltozata is ismert. — Imre 1965: 
15, Tóth 1972: 53. — T30-C3.
Vasvári utca lásd Vasvári Pál utca
Venter darálója 2011: Venter darálêja. | 
Gye  rekkoromban, s¬t még ifjúkoromban is 
működöttaVenterdarálêja. — Egykori dará-
ló az Akácfa utcán. Tulajdonosáról kapta a ne-
vét. — T30-B3.
Venter-lapos 2011: Venter-lapos. — Mélyen 
fek vő terület a dorogi határ északi részén, a 
Gö rögkút határrészen. Tulajdonosáról kapta a 
ne vét. Kevesen ismerik. — T3-F1.
Vércse utca 2011: V½rcse utca, 1972: Vir cse-
uc ca, 1965: Vércse utca. — A belterület északi 

szé lén található utca. — Imre 1965: 15, Tóth 
1972: 55. — T30-B2.
Verdes földje 2011: Verdes f¬dje ~ Verdes la-
pos  sa ~ Verdes-lapos ~ Verdes-tanya. | Ahogy 
az autêpája átmegy a Temet¬dűl¬n, attól 
½szakabbra van a Verdes la pos sa. | A Temet¬ 
dűl¬n vêt a Verdes-tanya, az iskolátêl lefe-
le. 1986: Verdes földje. — Mélyen fekvő föld-
terület, tanya a Szállásföld határrész északi ré-
szén, a Temető dűlő mellett. Ez a földterület 
dr. Verdes Miklós és Verdes Mihály tulajdona 
volt, akik 1930-ban ásatásokat kezdtek a Te-
mető-hegynek nevezett dombon. Az osztatlan 
ál lami iskola első tanítója dr. Verdes Miklós 
volt. A tulajdonukban levő földterületet Verdes 
föld jé-nek, illetve ritkábban Verdes-tanyá-nak 
mond ják. A Verdes-lapos és Verdes laposa el-
nevezések a terület mély fekvésére utalnak. — 
Török 2009: 26. — T2-D3.
Verdes lapos lásd Verdes földje 
Verdes-tanya lásd Verdes földje
Veres Dani-féle kocsma lásd Síró Dani kocs-
mája
Veres Dani kocsmája lásd Síró Dani kocs-
mája

Veres-szárító 2011: Veres-szárítê. — Ter-
ményszárító üzem a dorogi határ keleti részén. 
Tu lajdonosáról kapta a nevét. — T5-E5.
Vidi-föld lásd Reus
Viditó 2011: Dorogi-tê ~ Viditê, -ra ~ Vi di-
têi-f¬dek. | Ott lehetett valami tê. Hallottam 
is, hogy a Vidi-têba fürödtek. | Fürödtünk is a 
Vi di-têban, de inkább ojan disz nêfüröszt¬ 
vêt az. Vettek a gyerekik korcsoját… az ám 
nagy valami vêt… oszt úgy korcsojáztak is 

Vasút úti iskola (1970-es évek) 
Forrás: Pajkos György

Vasútállomás (19. sz. vége–20. sz. eleje)
Forrás: Kökényesi Tibor



Hajdúdorog

 95

t½ len ott. 1986: Dorogi tó, Viditó, 1981: Vidi-
tó, 1972: Dorogi tó, Viditó, 1960: Dorogi tó, 
1914: Vidi tó, 1900: Dorogi tó, 1893: Viditó, 
1890: Viditó, 1884: Vidító, 1884: Dorogi tó, 
19. sz.: Dorogi tó. — Határrész a település 
dél nyugati részén. Egykor tó volt, amely a Vi-
di-föld felé nyúlt. Nagy kiterjedésű lehetett, 
né ha még halat is találtak benne, és az 1980-as 
években is vízállásos területként említik. Mély 
fek vésű rész, agyagos talajának köszönhetően 
vá lyogvetésre is használták. Az egykori Doro-
gi-tó nevet csak kevesen ismerik. Az 1890-es 
for rás mint a Zajgató szinonim nevét említi, 
de a két határrésznév nem azonos. Ritkán a 
Vi ditói-földek nevet is használják a területre. 
— HdL16, 18, HdT. 19. sz., 1900, 1914, 1960, 
HKFT., Komoróczy 1971: 332, MoFnT. 2, 
Tóth 1972: 20, Török 2009: 11. — T9-G1H1.
Viditói-földek lásd Viditó
Viditói-gyep 2011: Viditêi-gyep ~ Nagy-
gyep ~ Gyep. | Nagy-gyepnek hívtuk a nyuga-
ti r½szen l½v¬ gyepet. 1986: Gyep, 1981: 
Gyep, 1972: Gyep, 1914: Gyep, 1893: Gyep. 
— Füves terület a dorogi határ délnyugati ré-
szén, a Viditónál. Gyep-nek és Nagy-gyep-nek 
is nevezik. — HdL18, HdT. 1914, MoFnT. 2, 
Tóth 1972: 28, Török 2009: 15. — T9-H1H2.
Viditói temető lásd Köztemető
Viditó tized lásd Harmadik kerület 
Viditó utca 2011: Viditê utca, 1972: Vi di tó-
uc ca, 1965: Víditó utca, 1914: Viditói utcza, 
1893: Viditó utcza, 1884: Viditó utca. — Utca 
a belterület délnyugati részén, a Viditó tized-
ben. Hivatalos név. — HdL18, 30, Imre 1965: 
15, Komoróczy 1971: 332, Tóth 1972: 55. — 
T30-B4.
Víg utca 2011: Víg utca, 1972: Vigucca. — A 
Vas vári utca mellékutcája. Hivatalos név. — 
Tóth 1972: 55. — T30-C3.
Vikárius laposa 2011: Vikárius lapossa ~ 
La pos. | Valami egyházi f¬d ez a Vikárius 
lapossa. Job k½z fel¬l, ahogy megyünk Bö-
ször m½ny fel½. — Mélyen fekvő terület a do-
rogi határ déli részén, amely korábban a me-
gyés püspök helyettesének szolgálati földje 
volt. Lapos-nak is mondják. — T10-A3.
Virág-szállás 1893: Virágszállás, 1884: Virág-
szállás dűlő. — Földterület volt a Görögkút 

észa ki részén. Az 1884-es kataszteri térképen 
Vi rág-szállás-dűlő néven jelölik. Ma már nem 
is merik a nevet. — HdL18, Komoróczy 1971: 
332. — T3-F3.
Virág-szállás-dűlő lásd Virág-szállás
Virág utca 2011: Virág utca, 1972: Virágucca, 
1965: Virág utca. — Utca a belterület észak-
nyugati részén. Hivatalos név. — Imre 1965: 
15, Tóth 1972: 55. — T30-B3.
Volosinovszki-tanya 2011: Volosinovszki-ta-
nya ~ Senki tanyája. — Egykori tanya a doro-
gi határ északnyugati részén. Tulajdonosáról 
kap ta a nevét. A Senki tanyája névváltozatot 
az magyarázza, hogy az egyik Volosinovszki 
csa lád Senki ragadványnevet viselt. — T4-C3.
Vörös lásd Gurbán Laci tanyája
Vörös Csillag központ lásd Gurbán Laci ta-
nyája
Vörös Csillag téesz lásd Gurbán Laci tanyája 
Vörös központ lásd Gurbán Laci tanyája
Vörösmarty utca 2011: Vörösmarty utca, 
1972: Kántorucca, Vörösmarty utca, 1965: 
Kán tor utca. — Az Akácfa utcából nyíló, a 
Má tyás körútnál végződő utca. Régen itt lakott 
a görög katolikus kántor, állítólag erre utal az 
ut ca Kántor utca megnevezése. 1962 óta Vö-
rösmarty Mihály nevét viseli. — Imre 1965: 
11, Tóth 1972: 32. — T30-B3.
Zajgató 2011: Zajgatê, -ba ~ Zajgató, 1986: 
Zaj gató, 1981: Zajgató, 1972: Zajgató, 1967: 
Zaj gató, 1942: Zajgató, 1938: Zajgató, 1937: 
Zaj gatói tanyák, 1933: Zajgató, 1926–1927: 
Zaj gató, 1925: Zajgató, 1915: Zajgató, 1909: 
Zaj gató, 1897: Zajgató, 1893: Zajgató, Zajga-
tó járás, 1890: Zajgató járás, 1886: Zajgató 
já rás, 1884: Zajgató, 1882: Zajgató, 1877: 
Zaj gata járás, Zajgató járás, 1875: Zajgató, 
1871: Zajgató járás, 1857: Zajgatoi járás, 
1853: Zaigato járása, Zaikato jarasa, 1763–
1785: Zaigató. — Nagy kiterjedésű határrész a 
település délnyugati részén, Nánás déli határá-
ba is átnyúlik. Területe (2061 hold) nagyjából 
meg egyezett a másik három járás, vagyis na-
gyobb határrész: a Görögkút, a Disznókút és 
a Gyúlás területével. Nevének eredete homá-
lyos. Bizonyára a zajgat ’zajt csinál’ igéből 
szár mazik. Egy helyi legenda szerint valami-
kor a 18. század végén a vidi rácok ki akarták 
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irtani a nánási és a böszörményi hajdúkat. Ter-
vüket azonban egy cigányasszony elárulta Bö-
szörményben, így azok felkészülve várták a tá-
madást, és a jól felszerelt hajdúcsapatok óriási 
pusztítást mértek a támadókra. Dorog nem vett 
részt ebben a harcban, de az nem messze a mai 
Zajgató határrésztől, a nánási határban folyt. 
Ennek emlékét őrzi a történet szerint a haj-
dúnánási Test-halom is (lásd Hajdúnánás hely-
nevei között, a Hajdú-Bihar megye helynevei 
cí mű sorozat egy későbbi kötetében). A törté-
neti for rásokban Zajgató-járás-ként, Zajgatói-
já rás- ként és Zajgató járása-ként is szerepel. 
— EKFT., HdL2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 
19, 20, 22, 23, 33, 34, 37, 38, Hnt. 1937, 1967, 
2011, Komoróczy 1971: 332, MoFnT. 2, Tóth 
1972: 56, Török 2009: 27. — T9-F2H2.
Zajgató csárda 1900: Zajgató cs[árda], 1884: 
Zaj gató cs[árda], 1858: Zajgatói csárda, 
19. sz.: Zajgató-cs[árda]. — Egykori csárda 
a Zajgató délnyugati csücskében, a dorogi és 
a nánási határon. A 19. század végén szűnhe-
tett meg, noha az 1900-as katonai térkép még 
fel tünteti. Ma már a név sem használatos. Egy 
íz ben Zajgatói csárda alakban is előfordul a 
for rásokban. — HdT. 19. sz., 1900, HKFT., 
MKFT. — T9-F2.
Zajgató(i)-járás lásd Zajgató
Zarándokház 2011: Zarándokház. — Épület 
a Gólyavár mellett. Az ide érkező zarándokok 
el helyezésére szolgáló épület. — T30-C3.
Zöld utca 2011: Zöld utca ~ Z¬d utca, 1972: 
Zöld utca, 1965: Zöldfa utca. — Utca Hajdúdo-
rog északnyugati részén. Hivatalos név. Ko-
rábbi forrásban Zöldfa utca néven szerepel. 
— Imre 1965: 15, Tóth 1972: 57. — T30-B2.

Zöldfa utca lásd Zöld utca
Zsák utca 2011: Zsák utca, 1972: Zsákucca. 
— Zsákutca Hajdúdorog északkeleti részén. 
Hi vatalos név. — Tóth 1972: 57. — T30-C3.
Zsidó fürdő 2011: Zsidê fürd¬. — Egykori 
zsi dó fürdő a Jaczkovics utcán, a Zsidó temp-
lom mellett. — T30-C3.
Zsidó ház lásd Helytörténeti múzeum
Zsidó orvos háza lásd Helytörténeti múzeum

Zsidó-tanya lásd Felbermann-tanya
Zsidó temető 2011: Zsidê temet¬. | Az Újte-
lep utcán, ahogy megyünk Nánásra, balra van 
a Zsidê temet¬. 1914: izr[aelita] temető. — 
Fe lekezeti temető az Újtelep utcán. Ma is gon-
dozzák. — HdT. 1914. — T30-A2.
Zsidó templom 2011: Zsidê templom. — 
Egy kori templom a Dohány utca és a Jacz ko-
vics utca sarkán. — T30-C3.

Zsidó temető




