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 MAGYAR �YELVTUDOMÁ�YI TA�SZÉKE 

�YELVJÁRÁSI ADATOK  

Felsőzsolca helynevei 

Akácos-dűlő1 ’a város keleti felén található, a Juhjáró-alsó-dűlő és -felső-
dűlő között’ 1972: Akácos dűlő (Zsíros 50), 2010: Akácos-dűlő,2 Juhjáró-közép 
1891: Juhjáró közép (MFt.), Juhjáró-közép-dűlő 1972: Juhjáró közép dűlő 
(Zsíros 50), Juhjáró-középső 1993: Juhjáró középső (Fzs.tört. 46), Juhjáró-
középső-dűlő 1993: Juhjáró középső dűlő (Fzs.tört. 98, 136). — Az Akácos-
dűlő nevét az e területen levő sűrű akácos után kapta (Zsíros 50). A Juhjáró-
közép(ső)-dűlő a Juhjáró-dűlők középső részét jelöli. A névalakokban a megkü-
lönböztető szerepű jelzői rész (közép[ső]) az alapnév két névrésze köré ékelődött 
be. Mindkét névváltozatot elliptikus formában is használják: Juhjáró-közép(ső). 

Almás l. Almás-kert. 
Almás-kert ’a Juhjáró-felső-dűlőtől északra található terület, a 37-es főút ha-

tárolja’ 1972: Almáskert (Zsíros 48), 1993: Almáskert (Fzs.tört. 115), 2010: Al-
más-kert, Almás 1972: Almás (Zsíros 48), 2010: Almás, Gyümölcsös 1971: 
gyümölcsös (L1), 1972: gyümölcsös (L1), 1972: Gyümőcsös (Zsíros 48), 2010: 
Gyümölcsös. — Nevét onnan kapta, hogy gyümölcsöt termesztettek ezen a terü-
leten, mára azonban már kivágták benne a gyümölcsfákat. 

Álom-zug l. Kartács. 
Alsó-berek ’a Csepnyiket és Kartácsot magába foglaló terület’ 1996: Alsó-

berek (Putz-Zsíros 15). — Az alsó jelző a területnek arra a tulajdonságára utal, 
hogy alacsony fekvése és a Sajó közelsége miatt gyakran elöntötte az ár. A berek 
’parti liget, liget’ jelentésű (TESz.). Vö. Berek. 

Alsó-dűlő ’külterület a város keleti részén, az Onga felé vezető út jobb olda-
lán’ 1891: Alsó dűlő (MFt.), 1972: Alsó dűlő (Zsíros 47), 2010: Alsó-dűlő. — Az 
alsó melléknév és a dűlő földrajzi köznév összetételeként jött létre, és az Ongai-
Kis-part alatti mélyebb fekvésű területet jelöli meg. 
 

1 A szócikkeket betűrendbe sorolva közlöm, címszóként a jelenleg is használt alak áll, a név-
változatok a szócikken belül kiemelve szerepelnek. 

2 A 2010. évi adatok élőnyelvi gyűjtésből valók. Adatközlőim voltak: Kenyeres Sebőné 92 
éves, Péter Lászlóné 72 éves, Sipkó Pál 77 éves felsőzsolcai lakosok. 
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Alsózsolcai-határdűlő ’dűlő a város déli részén, az Alsózsolcára vezető út 
bal oldalán’ 1891: Alsózsolczai határdűlő (MFt.), 1972: Alsózsolcai határ dűlő 
(Zsíros 15), 2010: Alsózsolcai-határdűlő, Márton-dűlő 1972: Márton dűlő (Zsí-
ros 15), 2010: Márton-dűlő. — A Márton-dűlő elnevezés bizonyára arra utal, 
hogy a hely egy Márton nevű személy tulajdonában (vagy használatában) állt. 

Arany-domb l. Király-domb. 
Arnóti-dűlő ’a Legelő és a Mester-dűlő közötti terület, a várost északon vá-

lasztja el Arnóttól’ 1972: Arnóti dűlő (Zsíros 41), 2010: Arnóti-dűlő, Lapos 
1993: Lapos (Fzs.tört. 136), 2010: Lapos, Lapos-dűlő 1891: Lapos dűlő (MFt.), 
1972: Lapos dűlő (Zsíros 41), 1980: Lapos-dűlő (MoFnT.), 1993: Lapos dűlő 
(Fzs.tört. 98), 2010: Lapos-dűlő, Lapos-rét 1864: Lapos rét „szántó föld, mert a 
földes Uraság által a vólt jobbágyoknak rét helyébe adatott” (Pesty), 1993: La-
posrét (Fzs.tört. 135, 139). — A névadás motivációját a dűlő fekvése adta, egy-
részt Arnót falu szomszédsága, másrészt mélyebb, sík fekvése. A Lapos névvál-
tozat a földrajzi köznévi főtag ellipszisével alakulhatott ki. 

Arnóti-temető l. Régi-zsidótemető. 
Bánya l. Kavicsbánya. 
Bársonyos ’patak Felsőzsolca keleti határánál, Alsózsolcától választja el a 

várost’ 1782–1785: Bársonyos bach (EKFT.), 1799: Bársonyos „Nevezetes folyó 
víz Borsod vármegyében; Aszaló, és Onga helységek határainak kiáradásakor ár-
talmas, halakkal és jó ízű rákokkal bővelkedik” (Vályi), 1802–1811: Bársonyos 
(Görög), 1806: Bársonyos (Lipszky), 1972: Bársonyos (Zsíros 52), 1980: Bárso-
nyos (MoFnT.), 1993: Bársonyos (Fzs.tört. 12, 16, 17, 18, 23, 33), 2010: Bárso-
nyos, Bársonyos-patak 1972: Bársonyos patak (Zsíros 52), 2010: Bársonyos-
patak. — Ilyen nevű állóvizet Bodrog megyében már a 13. század közepétől em-
lítenek: 1255: Barsunus (KMHsz. 1.). KISS LAJOS szerint a bársony főnévből 
alakult -s helynévképzővel. Az ilyen nevek talán a környék jellemző növényze-
tével állnak összefüggésben, a bársony lexémával ugyanis számos növénynév 
alakult: bársonybereg, bársonyos árvacsalán, bársonyvirág stb., de az is elkép-
zelhető szerinte, hogy a név „bársonyosan finom fövenyre utalhat” (vö. FNESz.). 
A Bársonyos-patak forma bizonyára kiegészüléssel jött létre. Vö. Kis-Bársonyos. 

Bársonyos-patak l. Bársonyos. 
Berek ~ Bereg ’rét, a város északnyugati külterülete a Bódván túl’ 1864: 

Bereg „Bereg, legelő, hajdan irtatlan bereg volt” (Pesty), 1972: Berek (Zsíros 
42), 2010: Berek, Felső-berek 1891: Felső Berek (MFt.), 1972: Felsőberek (Zsí-
ros 42), 1993: Felsőberek (Fzs.tört. 12, 15, 39, 76, 139). — A berek ’parti liget’ 
jelentésű (TESz.) földrajzi köznévből alakult. Pestynél ennek hangtani változata 
szerepel. A kevésbé ismert névváltozat a Berek nevű területnek a felső részét je-
löli meg. Vö. Alsó-berek. 

Berki-tó ’a Felső-berek területén létrejött bányató’ 2010: Berki-tó. — A tó a 
Berek nevű határrészen található. 
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Bika-rét ’külterület Miskolc felé, a város nyugati oldalán’ 1972: Bikarét 
(Zsíros 8), 1993: Bikarét (Fzs.tört. 139), 2010: Bika-rét. — Az ilyen típusú hely-
nevek csaknem minden magyar falu földrajzi nevei között megtalálhatók, a Bi-
ka-rét rendszerint a falu legjobb kaszálója, melyen a bikák részére való szénát 
kaszálják (FNESz.). 

Bódva ’patak, mely Felsőzsolca alatt ömlik a Sajóba a város nyugati részén’ 
1200 k., 1249, 1262, 1323: Buldua, 1203: Buldvam, +1262/+1272/+1291: Boldua 
~ Boldva, 1270/1365, 1317, 1319, 1322/1323: Boldua, 1323/1470: Boldwa, 1332–
1335: Boldua, Bolna, Boldva, Bodlua (Gy. 1: 760, KMHsz. 1.); 1799: Bódva 
„Folyó víz Torna vármegyében. Jolsva és Potrajnek vizeiböl veszi eredetét, ’s 
Borsod vármegyében Miskoltzhoz nem messze Sajó vizével egyesül.” (Vályi), 
1851: Bódva vize (Fényes), 1864: Boldva „Mellette folyik a Boldva vize, mely a 
falu alsó részén a Sajó folyóba ömlik, és itt Kompos malom is létezik” (Pesty), 
1972: Boldva, Bódva (Zsíros 43), 1993: Boldva (Fzs.tört. 16, 20 stb.), 2010: 
Bódva, Bódva-patak 1972: Bódva-patak (Zsíros 43), 2010: Bódva-patak, Kis-
Sajó 1972: Kis-Sajó (Zsíros 43), 1993: Kis-Sajó (Fzs.tört. 20, 32 stb.), 2010: 
Kis-Sajó. — A preszláv ősiségű Bódva víznév KISS LAJOS szerint végső soron 
germán eredetű (vö. FNESz. Bódva, KISS 1994: 4, 1996: 441, 1999: 77). A 
Boldva ~ Bódva változatok egymás hangalaki variánsainak tekinthetők, melyek 
közül történetileg — ahogyan a fenti adatsor is jelzi — a Boldva forma volt az 
elsődleges (vö. TÓTH 2001: 30). A Bódva-patak másodlagosan jött létre az egy-
részes Bódva víznév kiegészülésével. Ez a típusú névszerkezeti módosulás a 
jövevényvízneveknél igen gyakori folyamat, de belső keletkezésű nevek eseté-
ben is gyakran tapasztalhatunk hasonló változást (uo.). Mivel a Sajó mellékvize, 
hivatalosan Kis-Sajó a neve (MoFnT.). 

Bódva-híd ’a Bódva patakon épített híd’ 1972: Bódva-híd (Zsíros 49), 2010: 
Bódva-híd, Kőhíd 1972: Kőhíd (Zsíros 49), Zsolcai-nagy-híd 1972: Zsolcai 
nagy-híd (Zsíros 49), Zsolcai-nagy-kőhíd 1972: Zsolcai nagy-kőhíd (Zsíros 49), 
2010: Zsolcai-nagy-kőhíd. — A patakon átvezető híd elsődleges megnevezésére 
szolgál. A hidat 1944-ben felrobbantották, majd később újraépítették, így a név 
is fennmaradt, akárcsak a Kőhíd elnevezés, mely a hasonló összetett földrajzi 
köznévből alakult jelentéshasadással. 

Bódva-patak l. Bódva. 
Bodzás l. Kenderföld. 
Csepnyik ’az Alsózsolca felé haladó út jobb oldalán fekvő terület, délen a 

Vasútállomás, nyugaton a Sajó határolja’ 1864: Csepnyik (Pesty), 1972: Csep-
nyik (Zsíros 55), 1980: Csepnyik (MoFnT.), 1993: Csepnyik (Fzs.tört. 16, 115, 
vö. még ZSÍROS 2004b: 41, ZSÍROS 2008: 12, 13), 2010: Csepnyik, Csepnyik-
kert 1907: Csepnikkert (Hnt.), 1983: Csepnikkert (BLF.), 1993: Csepnyik-kert 
(Fzs.tört. 170), 1993: Csepnyik kert (Fzs.tört. 205, vö. ZSÍROS 2008: 13), 2010: 
Csepnyik-kert, Kis-erdő 1972: Kiserdő (Zsíros 55, vö. még ZSÍROS 2008: 12, 
13), 2010: Kis-erdő. — A név eredete ismeretlen, Pestynél például ezt olvashat-
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juk: „Csepnyik legelő egynehány fákkal, szinte a Sajó mellett, név eredetök nem 
tudatik” (Pesty). Egyes vélemények szerint a név esetleg szláv eredetű, és a 
szláv -ik kicsinyítő képző található benne (Putz–Zsíros 15), de erre vonatkozóan 
támogató adatokra nem bukkantam. A Kis-erdő határnév névadási motivációja az 
lehetett, hogy a közelben található görög katolikus iskola és óvoda gyermekei 
gyakran kilátogattak ebbe a ligetbe, mely számukra igazi erdő volt (ZSÍROS 
2004b: 39). 

Csepnyik-kert l. Csepnyik. 
Csepnyik-lejáró ’a Csepnyikhez vezető szekérút’ 1972: Csepnyik-lejáró 

(Zsíros 52), 2010: Csepnyik-lejáró. 
Csikó-tó ’a Kőhíd közelében, a Bódva kanyarulatában található egykori tó, 

nem messze az Iván-dombtól’ 1993: Csikó-tó (Fzs.tört. 14, 15, 39, 72, 76), 2010: 
Csikó-tó, �agy-Csikó-tó 1972: 3agycsikó-tó (Zsíros 48), 2010: 3agy-Csikó-tó. 
— A régi időkben, mikor még sok háziállatot tartottak a faluban, ide vitték itatni 
a csikókat, ez szolgáltatta a névadás motivációját. A nagy melléknév megkülön-
böztető jelzőként kapcsolódott az elsődleges Csikó-tó névhez, amikor egy kisebb 
tó keletkezett a közelében, s ez utóbbi a Kis-Csikó-tó nevet kapta. Noha időben 
ez az újabb elnevezés, ma is inkább Csikó-tó néven említik. 

Csonka ’dűlő Alsózsolca irányában, a belvárostól délkeletre fekszik’ 1891: 
Csonka (MFt.), 1972: Csonka (Zsíros 54), 1993: Csonka (Fzs.tört. 136). — A 
csonka melléknévből keletkezett, bár azt is feltételezhetjük, hogy egy Csonka-
föld-féle (adatokkal nem igazolható) kétrészes névből ellipszissel jött létre. A 
nevéhez talán az szolgáltatta a motivációt, hogy az eredeti dűlőből valamikor le-
vághattak egy darabot, eladták vagy a határ kijelölésekor máshova került, és így 
a dűlő csonkán maradt. Szóba jöhet azonban az is, hogy a név a csonka ’örege-
dő, letöredező koronájú fákból álló erdő’, illetve a ’letarolt’ jelentésű szóból ala-
kult (vö. FNESz. Csonkás). 

Dísz-kert ’a Bárczay-kastélyhoz tartozó parkosított kert, mely ma már a la-
kott terület része’ 1972: Díszkert (Zsíros 38), 2010: Dísz-kert, Méltó kertje 
1972: Méltó kertje (Zsíros 38), 2010: Méltó kertje. — A terület a Bárczay-
kastély kertjéhez tartozott, nagyon értékes arborétum volt, később az itt található 
fákat elárverezték, és magát a kertet is házhelyeknek osztották ki (Zsíros 38). A 
Méltó kertje előtagja a méltóságos főnév népnyelvi, rövidült alakja. 

Dögkút ’a Csepnyik legtávolabbi részén lévő hely, közel a Vasúti-hídhoz’ 
1972: Dög-kút (Zsíros 55), 2010: Dögkút, Dögtemető 1972: Dögtemető (Zsíros 
55, vö. ZSÍROS 2005a: 23), 2010: Dögtemető. — A számos (máshol is jellegze-
tes) dögkút ~ dögtemető földrajzi köznévből alakult elnevezéshez hasonlóan 
olyan helyre utal, ahova az elhullott állati tetemeket temették. 

Dögtemető l. Dögkút. 
Dög-tér ’terület az új zsidótemető szomszédságában, a Szilvás északkeleti 

csücskében, a Legelő mellett’ 1972: Dögtér (Zsíros 18), 2010: Dög-tér, Lő-gödör 
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1972: Lőgödör (Zsíros 18), Sárga-gödör 1972: Sárga-gödör (Zsíros 18), Sár-
gödör 2005: Sár-gödör (vö. ZSÍROS 2005a: 23). — A Dög-tér elnevezés névadá-
si motivációját lásd a Dögkút szócikkében. A Lő-gödör nevét onnan kapta, hogy 
az 1940-es években a leventék végezték lőgyakorlataikat ezen a területen (Zsíros 
18). Az összetétel a lőtér típusú szerkezetekkel állítható rokonságba, és ezekhez 
hasonlóan felvethető esetleg a földrajzi köznévi szerepe is. A sárga jelzőt való-
színűleg az itt található agyagos talajról kapta, mely néhol sárgás színű (Zsíros 
18), ezt támasztja alá a vele összefüggésbe hozható ’agyag’ jelentésű sárgaföld 
megnevezés is (ÚMTsz.). A Sárga-gödör névváltozat alapján ugyanakkor azt is 
lehetségesnek gondolom, hogy a Sár-gödör változat létrejöttében az játszott sze-
repet, hogy a beszélők egy idő után elhagytak egy szótagot a szóból, mivel az 
így is értelmes maradt. Meg kell továbbá azt is jegyeznünk, hogy a sár és a sár-
ga lexémák ráadásul etimológiailag akár össze is tartozhatnak (vö. ehhez TESz.).  

Első-méta l. Szikszai-Első-méta. 
Első-rétföld ’a város keleti részén, a lakott területek mögött található terület, 

a 3-as számú főút irányában, ma az eredeti rétföldnek csak egy része külterület, a 
többit beépítették’ 1993: Első rétföld (Fzs.tört. 77, 136), Első-rétföld-dűlő 1972: 
Első-Rétföld dűlő (Zsíros 48). — Az első sorszámnév és a ’patak kiszáradt árte-
rének feltörése útján nyert szántóföld’ jelentésű rétföld (ÚMTsz.) összetett föld-
rajzi köznév összetételeként keletkezett. Az első melléknév megkülönböztetésül 
kapcsolódott a rétföld előtaghoz. Vö. Második-rétföld. 

Első-rétföld-dűlő l. Első-rétföld. 
Epres ’az egykori földesúr kastélyával szemben levő terület, mely mára már 

beépült’ 1972: Epres (Zsíros 37), 2010: Epres, Epres-kert 1972: Epreskert (Zsí-
ros 37), 2010: Epres-kert. — Nevét onnan kapta, hogy a kertben eperfák voltak 
(Zsíros 37). Az egész nyelvterületen gyakori Epres(kert) nevek egy része a 
selyemhernyótenyésztés 19. századbeli fellendülésével áll kapcsolatban (FNESz. 
Epreskert).  

Epres-kert l. Epres. 
Falusi-határ ’Arnóttól az Ongai útig terjedő szántók’ 2006: Falusi-határ 

(ZSÍROS 2006: 21), 2010: Falusi-határ, Falusi-oldal 1972: Falusi oldal (Zsíros 
44, vö. ZSÍROS 2006: 21). — A névadás motivációja bizonytalan, talán olyan 
földeket jelöl, ahol — a földesúri birtokkal szemben — a falubeliek birtokoltak. 

Falusi-oldal l. Falusi-határ. 
Farkas rétje ’a Bódva és a Sajó közötti terület’ 1972: Farkas rétje (Zsíros 

52), 2010: Farkas rétje. — A terület a nevét bizonyára egykori tulajdonosáról 
kapta (Zsíros 52). Vö. Farkasok földje. 

Farkasok földje ’pontos helye ismeretlen’ é. n.: Farkasok földje „Szerepel 
még ebben a nyilatkozatban az is, hogy a nyolcszáz forint ellenében Rákóczi 
András Görömbölyön lévő szőlőskertjét és a Farkasok földje felét is Bathó Ist-
vánnak adja zálogba” (Fzs.tört. 61). — A névadás motivációja ismeretlen, ám a 
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név szerkezete leginkább arra utal, hogy a farkas előtag nem köznév, hanem csa-
ládnév (RMCsSz. Farkas), és a terület a nevét tulajdonosairól kapta. Ez utóbbi 
lehetőség mellett szól a Farkas rétje elnevezés is. 

Felső-berek l. Berek ~ Bereg. 
Felső-kert l. �agyszilvás. 
Feneketlen-tó ’a Felsőzsolcát és Miskolcot összekötő régi út jobb oldalán ta-

lálható tó’ 2004: Feneketlen-tó (vö. ZSÍROS 2004b: 37), 2010: Feneketlen-tó, 
Papp tója 1993: Papp-tója (Fzs.tört. 38, 137, 140, 141), 2010: Papp tója. — A 
tó a Sajó egyik régi, középkori medrében alakult ki oly módon, hogy a víz kiváj-
ta a medret a talajvízszint alá, és kisodorta onnan a kavicsot, homokot, ezért so-
ha nem apadt ki belőle a víz. Az előtag egyrészt tehát a tó mélységére utal (ZSÍ-

ROS 2004b: 37), másrészt valószínűleg Papp nevű birtokosáról nevezték el 
(ZSÍROS 2004b: 37). Ma már nincs a területen tó, helyén rétet találunk. 

Fiser rétje ’a Bódva patak és a Nagyszilvás utcái közötti terület’ 1972: Fiser 
rétje (Zsíros 22, 23, 48), 2010: Fiser rétje, Madisz-rét 1972: Madiszrét (Zsíros 
22), 2010: Madisz-rét. — Nevét Fiser nevű tulajdonosáról kapta (Zsíros 22), erre 
vonatkozóan azonban nincsenek közelebbi információim. A Madisz a Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetség rövidítése, és a határterület onnan kapta újabb 
elnevezését, hogy a rét később a MADISZ helyi szervezetének tulajdonába került 
(Zsíros 22). 

Füzes ’a város nyugati külterületén, a Bódva patak mentén húzódik’ 1972: 
Füzes (Zsíros 50), 2010: Füzes. — Egykor ezen a területen sok fűzfabokor nőtt, 
melynek vesszőit kosárfonásra használták, innen ered a neve (Zsíros 50). 

Garád ’a Legelő északi határa Arnót irányában’ 1972: Garád (Zsíros 43). — 
A garád ’felhányt földből, vályogból, trágyából, gallyakból, venyigéből vagy 
élősövényből álló kerítés’, illetve ’árok’ (ÚMTsz.) földrajzi köznévből keletke-
zett jelentéshasadással. 

Gát ’az 1974-es nagy árvíz után épített védőgát a város délnyugati szegélyén’ 
2004: Gát (vö. ZSÍROS 2004b: 39), 2010: Gát. — A Bódva vizének a falu alatti 
medrét lezárták, ami így a Bódva-hídtól egyenes, újonnan ásott mederben halad 
egészen a Sajóba torkolásának helyéig. 

Gödör ’a város északkeleti területén, a Mester-dűlő mögött található, mélyen 
fekvő terület’ 1771: Gödör (BmT. 124), 1972: Gödör (Zsíros 42), 1993: Gödör 
(Fzs.tört. 93), 2010: Gödör, Gödör-dűlő 1972: Gödör dűlő (Zsíros 42), 2010: 
Gödör-dűlő. — A város határában levő kiszáradt folyómedret jelöli (Zsíros 42). 

Gödör-dűlő l. Gödör. 
Grízes ’fürdőhely a Sajó-parton’ 2004: Grizes (vö. ZSÍROS 2004b: 40). — A 

’durva homok, föveny’ jelentésű gríz (TESz.) földrajzi köznév -s melléknévkép-
zős alakjából keletkezett, és a talaj jellegére utal. 

Gyümölcsös l. Almás-kert. 
Halmok l. Halom. 
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Halom ’az Ongára vezető út melletti terület, a Messzelátó-dűlő mellett’ 
1771: Collis (T1), 1972: Halom (Zsíros 46), 2010: Halom, Halmok 1993: Hal-
mok (Fzs.tört. 12, 13, 16, 49, 90, 92, 93, 98, vö. ZSÍROS 2004a: 14–15, ZSÍROS 
2006: 20), 2010: Halmok, Ongai-halom é. n.: Collis Ongaiensies (T2), 2010: 
Ongai-halom, Zsolcai-halom 1980: Zsolcai-halom (MoFnT.), 2010: Zsolcai-
halom, Test-halom 1993: Testhalom (Fzs.tört. 12). — A név a falu határában, 
Onga irányában fekvő magas területet jelöli meg. A Zsolcai-halom névforma, 
amelyet a Magyarország földrajzinév-tára közöl, a beszélt nyelvben ritkán hasz-
nálatos forma. Az itt található kiemelkedések bronzkori temetkezési halmok le-
hetnek (ZSÍROS 2004a: 14–15). Egyes feltételezések szerint a 16–17. századi 
pestisjárványok idején ide temették a tömegesen elhaltak tetemét. 

Halom-dűlő ’a város egyik keleti határa, a Halomtól keletre található, a Kö-
zép-dűlő és az Alsó-dűlő között’ 1972: Halom dűlő (Zsíros 45), 2010: Halom-
dűlő, Messzelátó 1864: Messzilátó (Pesty), 1891: Messzelátó (MFt.), Messzelá-
tó-dűlő 1972: Messzelátó dűlő (Zsíros 45), 1993: Messzilátó dűlő, Messzelátó 
dűlő (Fzs.tört. 136). — Nevét onnan kapta, hogy a Halom mellett fekszik. A 
névadás motivációját Pesty Frigyes adatközlője ekképpen világítja meg: „szántó 
föld, két nagy testű halom van rajta, mellyeknek tetejökről távolra el lehet látni” 
(Pesty). 

Harangozó-földek ’a Margita-dűlő csúcsában lévő földterület’ 1972: Ha-
rangozó földek (Zsíros 41), Pap csúcsa 1972: Papcsúcsa (Zsíros 41). — A terü-
let az egyház tulajdonában állt, a harangozó illetményföldje lehetett. A Pap csú-
csa onnan kapta a nevét, hogy a hívek hagyatékából az egyházra szállt a terület 
(Zsíros 41). 

Hizlalda ’a 37-es főút és az Ongai út közötti terület’ 1972: Hizlalda (Zsíros 
48), 2010: Hizlalda. — A ’sertéshizlaló’ jelentésű hizlalda (ÉKsz.) főnévből 
alakult metonimikus névadással. A termelőszövetkezeti feljegyzésekben szó van 
e helyen sertéstelepről (L1), ennek a telepnek az emlékét őrzi a határnév. 

Iván-domb ’Miskolc irányában lévő terület, nem messze a Sajó árterületétől’ 
1993: Ivándomb (Fzs.tört. 38, 39, 44, 72, 76), 2010: Iván-domb. — A névadás 
motivációja ismeretlen, valószínűleg ennek a területnek valamikor volt egy Iván 
nevű tulajdonosa — a faluban élt Iván család —, és innen eredhet az elnevezés. 

Jégverem ’a Pást lejárójának végében található terület’ 1972: Jégverem (Zsí-
ros 33, ZSÍROS 2004b: 39), 2010: Jégverem. — Nevét onnan kapta, hogy a terü-
leten a folyóból termelt jég tárolására alakítottak ki egy zsuppal fedett mélyedést 
(Zsíros 33). 

Jenke ’a város délnyugati végén lévő terület a Csepnyik és a Nagy-berek 
mögött’ 1773: Jenke (Hnt.), 1782–1785: Jenke Wirtshaus (EKFT.), 1799: Jenke 
„szabad puszta Borsod vármegyében. Földes Urai G. Szirmay, és a Munkácsi 
Püspökség” (Vályi), 1802–1811: Jenke (Görög), 1806: Jenke (Lipszky), 1851: 
Jenke „szép puszta, Borsod vármegyében, Szirma, Alsó- és Felső-Zsolcza hely-



 224 

ségek közt, Miskolcztól ¾ órányira, a Sajó és Bársonyos partján, 695 hold terü-
lettel” (Fényes), 1890: Jenke (Cs. 1: 173), 1966: Jenke (Gy. 1: 778), 1972: Jenke 
(Zsíros 56), 1993: Jenke (Fzs.tört. 18, 39, 82, 135, 136, 139), Jenke-rét 1864: 
Jenke rét „Jenke rét a Sajó mentében” (Pesty), Jenkei-rét 1891: Jenkei rét 
(MFt.), Jenkepuszta 1819–1869: Jenke Puszta (MKFT.), 1890: Jenke puszta (Cs. 
1: 173), 1907: Jenkepuszta (Hnt.), 1918: Jenkepuszta (Hnt.), 1937: Jenkepuszta 
(Hnt.), 1944: Jenkepuszta (Hnt.), 1956: Jenkepuszta (Hnt.), Jenkepuszta (ZSÍROS 

2002: 26–27). — Településnévként puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással (vö. FNESz., Gy. 1: 778). Az alapjául szolgáló személynévhez lásd 
1138/1329: Inque, illetve 1131 k.: Janca (FNESz). Az egykori falu utóbb elnép-
telenedett, amit a Jenkepuszta névalak is mutat, neve azonban külterület neve-
ként máig megőrződött.  

Jenke(i)-rét l. Jenke. 
Jenkepuszta l. Jenke. 
Juhjáró-alsó(-dűlő) l. Szamár-lapos. 
Juhjáró-dűlők ’a város keleti oldalán észak-dél irányban elterülő nagy terü-

let’ 1993: Juhjáró dűlők (Fzs.tört. 46, 77, 98, 136), 2010: Juhjáró-dűlők. — A 
Juhjáró-alsó-, Juhjáró-felső- és a Juhjáró-közép(ső)-dűlő nevek által jelölt terü-
letek összefoglaló elnevezése. 

Juhjáró-felső ’a Juhjáró-dűlők északi része, az Almás-kerttől délre eső terü-
let, a Rétföld utcától keletre terül el’ 1891: Juhjáró felső (MFt.), 1972: Juhjáró 
felső (Zsíros 50), 1993: Juhjáró felső (Fzs.tört. 46), Juhjáró-felső-dűlő 1972: 
Juhjáró felső dűlő (Zsíros 50), 1993: Juhjáró felső dűlő (Fzs.tört. 98, 136). — A 
név alakulásmódjához lásd az Akácos-dűlő szócikkét. 

Juhjáró-felső-dűlő l. Juhjáró-felső. 
Juhjáró-közép(-dűlő) l. Akácos-dűlő. 
Juhjáró-középső(-dűlő) l. Akácos-dűlő. 
Kartács ’a vasúti teleptől délre lévő terület, amely Alsózsolcától választja el 

a várost’ 1918: Kartács (Hnt.), 1972: Kartács (Zsíros 56), 1993: Kartács 
(Fzs.tört. 16, 17, 126, 127, 136, 147), 2010: Kartács, Álom-zug 1918: Álom-zug 
(Hnt.), 1972: Álomzug, Álom-zug (Zsíros 56), 2004: Álom-szug, Álom-zug (ZSÍ-

ROS 2004b: 42), �agy-berek 1891: 3agyberek (MFt.), 1972: 3agyberek (Zsíros 
56), 1993: 3agyberek (Fzs.tört. 136). — Nevét állítólag azért kapta, mert az 
1849-es ütközet során kartáccsal tüzeltek itt az ágyúk, és az idősebbek állítása 
szerint még ma is lehet vasdarabokat találni a területen (Zsíros 56). Az Álom-zug 
az álom főnév és a ’folyó kanyarulatában levő, illetve a folyóelágazások közötti 
száraz terület’ jelentésű zug (ÚMTsz.) földrajzi köznév összetételeként jött létre. 
A névadás motivációja ismeretlen, de elképzelhető, hogy összefüggésbe hozható 
az Alföldön található több ilyen elnevezésű határrész nevével. Ezek a területek 
csak egy oldal felől nyitottak — például a püspökladányi Álom-zug területét víz 
vette körül —, és időnként el szokta őket önteni a víz. Ha áradás volt, csak a töl-
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tés felől lehetett bejutni, így tehát a pásztor, aki behajtotta ide a nyáját, nyugod-
tan alhatott, mert a nyája nem széledt szét (FNESz.). A 3agy-berek névváltozat 
földrajzi köznévi utótagja ligetes erdőrészre utal. 

Kavicsbánya ’a Mocsáron található terület, ahol kavicskitermelés folyt’ 
1972: Kavicsbánya (Zsíros 35), 1972: Kavicsbánya (L1, L2), 2010: Kavicsbá-
nya, Bánya 1972: Bánya (Zsíros 35), 2010: Bánya, Téesz-bánya 1972: Téesz-
bánya (Zsíros 35), 2010: Téesz-bánya. — Ma már nem művelt egykori kavics-
bánya. 

Kenderföld ’a Mester út és az Ongai út kereszteződésénél fekvő szántóföld, 
melyet az 1940-es években beépítettek’ 1891: Kenderföld (MFt.), 1972: Kender-
föld (Zsíros 23), 1972: Kenderfőd (Zsíros 23), 1993: Kenderföld (Fzs.tört. 98, 
136, 149), 2010: Kenderföld, Kenderföldek 1972: Kenderföldek (Zsíros 23), 
1993: Kenderföldek (Fzs.tört. 94, 115), 2010: Kenderföldek, Bodzás 1864: Bo-
dzás (Pesty), 1972: Bodzás (Zsíros 23, 24), 1993: Bodzás (Fzs.tört. 135, 136), 
2010: Bodzás. — A területen még az 1940-es években is sok kendert termesztet-
tek, a neve innen ered (Zsíros 23). A másik névváltozata a Bodzás: már Pesty 
Frigyes is megjegyzi, hogy sok bodza terem ezen a területen, nevéhez minden 
bizonnyal ez adta a motivációt (Zsíros 24). Vö. Második-Kenderföld. 

Kenderföldek l. Kenderföld. 
Király-domb ’a Juhjáró-alsó és a Közép-dűlő közötti területtől keletre talál-

ható a Sajó és a Hernád völgyében’ 1891: Királydomb (MFt.), 1972: Királydomb 
(Zsíros 51), 1980: Király-domb (MoFnT.), 1993: Királydomb (Fzs.tört. 12, 23, 
49, 136), 2010: Király-domb, Király-dűlő 1864: Királydüllő „szántó föld, ’s le-
gelő, hogy honnan vette név eredetét nem tudatik” (Pesty), Arany-domb 1819–
1869: Aranydomb (MKFT.), 2010: Arany-domb. — A néphit szerint ezen a he-
lyen ütötte fel sátrát a király vadászat közben (Zsíros 51). Az Arany-domb elne-
vezés eredetére vonatkozóan nincsenek információk. 

Király-dűlő l. Király-domb. 
Kis sor l. Sorik. 
Kis-Bársonyos ’kiszáradt ér a Bársonyos-patak közelében’ 1972: Kis-Bár-

sonyos (Zsíros 52), 2010: Kis-Bársonyos, Sebes-ér 1. 1972: Sebesér (Zsíros 52), 
2010: Sebes-ér. — A kis melléknév megkülönböztetésül kapcsolódott a Bárso-
nyos névhez, eredetileg talán nagyobb vízfolyás mellékágát jelölhette. Vö. Sebes-
ér 2. 

Kis-Csikó-tó ’egykori tó a Bódván’ 1972: Kiscsikó-tó (Zsíros 47), 2010: Kis-
Csikó-tó. — A Csikó-tó határnévből keletkezett kiegészüléssel, a kis előtag a 
3agy-Csikó-tó névforma előtagjával áll korrelációban. A patak gyenge vízhoza-
ma miatt eliszaposodott, és mára megszűnt. 

Kis-erdő l. Csepnyik. 
Kis-Kömpöj ’a Sajón található fürdőző hely, pontos helye ismeretlen’ 1972: 

Kis-kömpöj (Zsíros 53). — A kétrészes helynév előtagjában a kis melléknevet 
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látjuk, az utótag lexikális azonosítása azonban bizonytalan. Nem valószínű 
ugyanis, hogy kapcsolatba hozhatjuk ’az aratáskor a kasza nyelére erősített kam-
pós fa, amely a gabona egyenletes dőlését biztosítja’ jelentésű kömpölő (ÚMTsz.) 
lexémával. 

Kis-Pást ’a Pást híd felőli része, közvetlenül a város mellett’ 1972: Kispást 
(Zsíros 50), 2010: Kis-Pást. — A kis melléknév és a ’legelő’ jelentésű pást 
(ÚMTsz.) földrajzi köznév vagy a belőle alakult Pást helynév összetételeként 
jött létre, és a Pást nevű határrész egy részét jelölte. 

Kis-Sajó l. Bódva. 
Kis-Szilvás ’a mai Petőfi utca környékén fekvő terület, nem messze a Szil-

vástól’ 1972: Kis-Szilvás (Zsíros 18), 1993: Kisszilvás (Fzs.tört. 90, 169, 173, 
176), 2010: Kis-Szilvás. — A kis melléknévből és a Szilvás helynévből alakult 
szintagmatikus szerkesztéssel, s nevében a Szilváshoz való lokális közelsége fe-
jeződik ki. 

Kis-zug ’a Felső-berek déli része’ 1972: Kis-szug (Zsíros 43). — A kis mel-
léknévnek és a ’folyó kanyarulatában levő, illetve a folyóelágazások közötti szá-
raz terület’ jelentésű zug (ÚMTsz.) földrajzi köznév népnyelvi szug változatának 
összetételeként jött létre. 

Kőhíd l. Bódva-híd. 
Közép-dűlő ’a város északkeleti részén a Mester- és a Rencés-dűlő között ta-

lálható’ 1891: Közép dűlő (MFt.), 1972: Közép-dűlő (Zsíros 44), 1980: Közép-
dűlő (MoFnT.), 1993: Közép dűlő (Fzs.tört. 93), 2010: Közép-dűlő, Középső-
dűlő 1972: Középső-dűlő (Zsíros: 44), 2010: Középső-dűlő. — Nevét bizonyára 
elhelyezkedése miatta kapta, de nem világos, hogy pontosan mihez viszonyítva 
lett Közép-dűlő a neve. 

Középső-dűlő l. Közép-dűlő. 
Közös-legelő l. Legelő. 
Lapos l. Arnóti-dűlő. 
Lapos-dűlő l. Arnóti-dűlő. 
Lapos-rét l. Arnóti-dűlő. 
Legelő ’a város északnyugati határrésze, a Felső-Berek mellett’ 1972: Legelő 

(Zsíros 43, 44), 2010: Legelő, Közös-legelő 1972: Közös-legelő (Zsíros 43, 44), 
2010: Közös-legelő, Téglaszín 1864: Téglaszin „legelő, régenten az uraság ott 
tégla szint tartott” (Pesty), 1891: Téglaszin-nél legelő (MFt.). — A Közös-legelő 
jelzői része arra utal, hogy ezt a területet évszázadokon át a falu közös legelője-
ként használták. Előbb a község földbirtokos családjai, majd az 1800-as évek 
vége felé a felsőzsolcai gazdák legeltetési társulatának közös tulajdona volt egé-
szen addig, míg a terület a téesz tulajdonába került (ZSÍROS 2005a: 24). A nép-
hagyomány szerint téglát égettek ezen a területen, innen a neve (Zsíros 43, 44), 
illetve a 18. században téglaégető is működött itt, melynek termékeiből építették 
fel az uradalmi épületeket és a kastélyt (Putz-Zsíros 19, vö. ZSÍROS 2005a: 24). 
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Liba-legelő l. Lúd-pást. 
Lő-gödör l. Dög-tér. 
Lúd-pást ’a Bódva patak nagy kanyarulata által határolt terület, a város nyu-

gati oldalánál’ 1864: Ludpást „legelő a falu mellett, mellyen leginkább ludak ’s 
libák legelnek” (Pesty), 1972: Ludpást (Zsíros 50), 1993: Lúdpást (Fzs.tört. 21, 
135, 136, 139, 148, 166, 167), 2010: Lúd-pást, �agy-pást 1819–1869: 3agy 
Pást (MKFT.), 2010: 3agy-pást, Pást 1972: Pást (Zsíros 50), 1993: Pást (Fzs.tört. 
139, 148, 166), Páskom 1771: Pascuum (T1), é. n.: Pascuum (T2), Liba-legelő 
1972: Libalegelő (Zsíros 50), 2010: Liba-legelő. — A ’legelő’ jelentésű pást 
(ÚMTsz.) földrajzi köznévből alakult. Utóbb főleg libák legeltetésére használ-
ták, ezt jelzi a lúd előtag és az újabb Liba-legelő névváltozat is. Régi, ma már 
nem használatos neve a Páskom, mely a ’legelő’ jelentésű páskom (ÚMTsz.) 
földrajzi köznévből jött létre jelentéshasadással. A szó a latin pascuum szóból 
származik, tájnyelvi előfordulásaihoz lásd pl. 1891: paskony, 1898: páksom, 
paskó (TESz.). Páskom helynevekkel az országban máshol is találkozunk (vö. 
FNESz.). 

Lusztig-garád ’a Felső-kert egyik részének, a Szilvásnak egy részét, a lege-
lőt jelöli” 1972: Lusztig-garád (Zsíros 21), 1993: Lusztig-garád (Fzs.tört. 201). 
— A Lusztig családnév és a ’felhányt földből, vályogból, trágyából, gallyakból, 
venyigéből vagy élősövényből álló kerítés’, illetve ’árok’ (ÚMTsz.) jelentésű 
garád (TESz.) földrajzi köznév összetételeként magyarázható. Nevét onnan kap-
ta, hogy a föld az egykori Szathmáry-birtokból Lusztig Miksa tulajdonába került 
(Zsíros 21). 

Madisz-rét l. Fiser rétje. 
Margita ’a Mester-dűlőtől északra fekvő terület, a város északkeleti határré-

sze’ 1864: Margita „szántó föld, a szomszéd Arnoth község határának hozzá 
fekvő részét Margitának nevezik, ’s ezért ez a düllő is annak neveztetett el” 
(Pesty), 1972: Margita (Zsíros 41), 1993: Margita (Fzs.tört. 93, 135), Margita-
dűlő 1891: Margitta dűlő (MFt.), 1972: Margita dűlő (Zsíros 41), 1972: 
Margitta dűlő (Zsíros 41), 1980: Margitta-dűlő (MoFnT.), 1993: Margita dűlő 
(Fzs.tört. 98). — A többfelé előforduló Margit(t)a nevek a régi magyar Margita 
’Margit’ személynévből alakultak (FNESz. Margita). A két település határába 
átnyúló terület korábban esetleg lakott hely lehetett, de régi adatait nem ismer-
jük. Pesty Frigyes adatközlői szerint (lásd fenn) nevét ugyanis onnan kapta, hogy 
a szomszédos Arnót falunak a határában található egy Margita nevű dűlő, mely 
után a felsőzsolcai dűlőt is így nevezték el (Zsíros 41). 

Margita-dűlő l. Margita. 
Márton-dűlő l. Alsózsolcai-határdűlő. 
Második-Kenderföld ’a Juhjáró-alsó-dűlő és a Juhjáró-közép-dűlő között 

elhelyezkedő terület, ma már egy része belterület’ 1972: Kenderföld II. (Zsíros 
52), 2010: Második-Kenderföld. — A Kenderföld határnév megkülönböztetésül 
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kapta a II. jelzést, mert az eredeti Kenderföld-et házhelyeknek osztották szét, és 
ez az új határnév a régiért cserébe kapott területet jelöl, melyet a gazdáknak a 
földesúri birtokból adtak (Zsíros 23, 52). Nevét ma utca őrzi. 

Második-rétföld ’a Lapos-dűlő és az Első-rétföld között elhelyezkedő terület’ 
1891: IIdik rétföld (MFt.), 1972: Második Rétföld (Zsíros 46), 2010: Második-
rétföld. — A második sorszámnév és a ’patak kiszáradt árterének feltörése útján 
nyert szántóföld’ jelentésű rétföld (ÚMTsz.) összetett földrajzi köznév jelzős 
kapcsolataként keletkezett. Előtagja korrelációban áll az Első-rétföld előtagjával. 

Méltó kertje l. Dísz-kert. 
Méltó lejárója ’lejáró a Sajóhoz a város nyugati oldalán, az Epreskert mel-

lett, Alsózsolca felé’ 1972: Méltó lejárója (Zsíros 38), 1993: Méltó lejárója 
(Fzs.tört. 282), 2010: Méltó lejárója. — A Méltó előtag hátteréhez lásd a Dísz-
kert névnél írottakat. Az utótag a lejáró földrajzi köznév, mely arra utal, hogy 
ezen a területen keresztül lehet lejutni a Sajóra. 

Mester ’a Margita-dűlő és a Közép-dűlő közötti terület, a város északkeleti 
határrészén’ 1864: Mester, 2010: Mester, Mester-dűlő 1891: Mester dűlő 
(MFt.), 1972: Mester dűlő (Zsíros 42), 1980: Mester-dűlő (MoFnT.), 1993: Mes-
ter dűlő (Fzs.tört. 93, 98), 2010: Mester-dűlő. — Nevét Pesty szerint onnan kap-
ta, hogy „hajdan egy szekerút vezetett keresztül rajta a szomszéd községbe 
Ongára, ’s azt mester útnak nevezték, ezen útnak az elsikkadása után a dűlő örö-
költe a mester nevet”. A sokfelé előforduló hasonló nevek többnyire a település 
tanítóinak, iskolamestereinek illetményföldjét jelölik. 

Mester-dűlő l. Mester. 
Mester út ’egykori dűlőút a Mester-dűlőben’ 1964: mester út (Pesty). A név-

adás motívumához lásd Mester. 
Messzelátó l. Halom-dűlő. 
Messzelátó-dűlő l. Halom-dűlő. 
Mocsár ’a Juhjáró-felső-dűlő és a Juhjáró-közép-dűlő belterületre eső része’ 

1864: Mocsár (Pesty), 1972: Mocsár (Zsíros 35), 2010: Mocsár. — Nevét a lefo-
lyástalan terület onnan kapta, hogy „esős időkben haszonvehetetelen víz állás” 
(Pesty). 

Mocsár-dűlő ’a Juhjáró-felső-dűlő városhoz közelebb eső része’ 1972: Mo-
csár dűlő (Zsíros 50), 2010: Mocsár-dűlő. — A Mocsár mellett fekvő megmű-
velt terület. 

�agy-berek l. Kartács. 
�agy-Csikó-tó l. Csikó-tó. 
�agy-pást l. Lúd-pást. 
�agyszilvás ’a mai Mátyás király és Szent László utcák területét, valamint a 

szilvásokat foglalja magába’ 1972: 3agy-Szilvás (Zsíros 18), 1993: 3agyszilvás 
(Fzs.tört. 21, 49, 90, 91, 115, 169, 228), 3agyszilvás (ZSÍROS 2005b: 44), 2010: 
3agyszilvás, Szilvás 1972: Szilvás (Zsíros 17), 1993: Szilvás (Fzs.tört. 90, 134, 
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136, 148, 156, 169, 230), 2010: Szilvás, Szilvás-telep 1907: Szilvástelep (Hnt.), 
1972: Szilvástelep (Zsíros 17), 1983: Szilvástelep (BLF.), 2010: Szilvás-telep, 
Felső-kert 1864: Felsőkert „szántó föld, rét, luczernás ’s gyümölcsös, a földes 
uraságé, mellyet a falun kívül a legelőbül az uraság elkülönittetve árkokkal és 
fákkal körül véve azt rendesen egy kerülő által őrizteti” (Pesty), 1892: Felső-kert 
(MFt.), 1972: Felsőkert (Zsíros 17), 1993: Felsőkert (Fzs.tört. 90, 135, 136, 
169), Felsőkert (ZSÍROS 2005b: 44). — A 3agyszilvás elnevezés ma már nem 
határrész neveként használatos, hanem a város egy részét jelöli meg. Ennek 
megfelelően jött létre újabban a Szilvás-telep névváltozat. A Felső-kert valószí-
nűleg a terület elhelyezkedése miatt kapta a megkülönböztető felső jelzőt — a 
belterülethez képest a város északi részén helyezkedik el —, ugyanis a települé-
seket és a külterületeiket is gyakran osztják fel alsó, felső, középső részekre a 
könnyebb tájékozódás érdekében. Vö. Kis-Szilvás. 

�agy-tanya l. Tanya. 
�agy-zug ’a Felső-Berek Arnót felé eső része’ 1972: 3agyszug (Zsíros 42). 

— A nagy melléknév és a ’folyó kanyarulatában levő, illetve a folyóelágazások 
közötti száraz terület’ jelentésű zug (ÚMTsz.) földrajzi köznév népnyelvi szug 
összetételeként jött létre. A nagy jelző a Kis-szug előtagjával áll korrelációban. 

Ongai-dűlő ’a Margita-dűlőt, Mester-dűlőt, Közép-dűlőt, Rencést, Messzelá-
tó-dűlőt magában foglaló terület, Onga felé a város határa’ 1972: Ongai dűlő 
(Zsíros 44), 2010: Ongai-dűlő. 

Ongai-halom l. Halom. 
Ongai-kis-part ’az Ongára vezető út melletti emelkedő rész’ 1972: Ongai 

kis-part (Zsíros 47), 2010: Ongai-kis-part. — Az Onga településnév -i mellék-
névképzős alakjának és a kis-part-nak az összetétele. A kis jelzői elem az Ongai-
nagy-part-tal állítja korrelációba a nevet. 

Ongai-nagy-part ’az Ongai-kis-part mögött található hely, az Ongára vezető 
út mentén, a Zsolcai-halmok alatt’ 1972: Ongaji nagy-part (Zsíros 47), 2010: 
Ongai-nagy-part. — A nagy jelzőt azért kapta, mert ezen a területen 50-60 mé-
ter magas emelkedő van, szemben az Ongai-kis-part névforma által jelölt hely-
lyel, mely sík felszínű (Zsíros 47). 

Pap csúcsa l. Harangozó-földek. 
Papczun kútja ’a Simárdi-alsó területén található kút’ 1972: Papcun-kútja 

(Zsíros 55), 2010: Papczun kútja. — Nevét onnan kapta, hogy a Papczun nevű 
tulajdonos csináltatta földjén ezt a kutat (Zsíros 55). 

Papp tója l. Feneketlen-tó. 
Páskom l. Lúd-pást. 
Pást l. Lúd-pást. 
Pedagógus-földek ’az Ongára vezető út két oldalán található terület’ 1972: 

Pedagógus földek (Zsíros 47), 2010: Pedagógus-földek. — Az itt fekvő földek a 
falu pedagógusainak a használatában voltak. 
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Pipiske-domb ’egykor lakott terület, a város északi pereménél’ 1993: Pipis-
kedomb (Fzs.tört. 66), 2010: Pipiske-domb, Vár-domb 1819–1869: Vár domb 
(MKFT.), 1993: Várdomb (Fzs.tört. 16, 32, 38, 39, 66, 72, 76). — A névadás mo-
tivációjára vonatkozó utalást nem találtam, az előtag a ’pacsirta’ jelentésű pipiske 
(ÚMTsz.). A domborzati neveknél nem ritka a madárnévi előtag, amely a hely 
jellegzetes állatvilágára utal. Régebbi elnevezése a Vár-domb. Az elnevezés erede-
te nem ismert, lehetséges, hogy régi földvárra utal (Fzs.tört. 32). Él olyan feltéte-
lezés is, mely szerint a név itt állt középkori kis vár emlékét őrzi (Putz-Zsíros 17). 

Régi-lóherés ’a Simárd és a Simárdi-lapos közötti terület’ 1891: Régi Lóhe-
rés (MFt.), 1972: Régi lóherés (Zsíros 52). — *Lóherés helynév önmagában nem 
adatolható; a terület jellegzetes növényzetére utaló elnevezés. 

Régi-zsidótemető ’a Bódva egyik kanyarulatában lévő temető’ 1972: Régi 
zsidótemető (Zsíros 45), 2010: Régi-Zsidótemető, Arnóti-temető 1972: Arnóti 
temető (Zsíros 45), 2010: Arnóti temető. — A zsidó jelzőt a temető az oda teme-
tettek felekezeti hovatartozása miatt kapta, mert a 2. világháborúig jelentős lé-
lekszámú izraelita népesség élt a városban. Ma már régi, elhagyatott temető (ZSÍ-

ROS 2005a: 22). Másik nevét arról kapta, hogy Arnót irányában fekszik. 
Rencés ’a Közép-dűlő és a Messzelátó-dűlő között helyezkedik el, a város 

ongai határrészén’ 1864: Repczés „szántó föld, minden évben sok repczét terem, 
mely a vetésben nagy károkat okoz lenyomása által” (Pesty), 1891: Renczés 
(MFt.), 1972: Rencés (Zsíros 45), 1980: Rencés (MoFnT.), 2010: Rencés, Rencés-
dűlő 1972: Rencés dűlő (Zsíros 45), 1993: Renczés dűlő (Fzs.tört. 136), 2010: 
Rencés-dűlő. — A ’vadrepce’ jelentésű rence növénynév (TESz., ÚMTsz.) -s 
képzős származékából alakult. 

Rencés-dűlő l. Rencés. 
Rét vége l. Torkolat. 
Rétföld-dűlők ’az Első- és a Második-rétföldet magába foglaló terület’ 1993: 

Rétföld dűlők (Fzs.tört. 77, 98, 115, 136, 149), 2010: Rétföld-dűlők. — A ’patak 
kiszáradt árterének feltörése útján nyert szántóföld’ jelentésű rétföld (ÚMTsz.) 
összetételt és a dűlő földrajzi köznév többes számú alakját tartalmazó névforma 
összefoglaló elnevezésként keletkezett. 

Rétközi-dűlő ’a volt Sebes-ér 1. és Bársonyos közötti terület’ 1972: Rétközi 
dűlő (Zsíros 52), 1993: Rétközi dűlő (Fzs.tört. 136). — A rét földrajzi köznév és 
a ’két víz, például két folyó vagy folyóelágazás közötti száraz terület’ jelentésű 
köz (ÚMTsz.) földrajzi köznévből alakult rétköz földrajzi köznév -i melléknév-
képzős alakjának és a dűlő földrajzi köznévnek az összetételeként keletkezett. 
Amint azt a fenti meghatározás is mutatja, a terület két patak között helyezkedett 
el, ez szolgálhatott a névadás motivációjául (Zsíros 52). 

Sajó ’folyó, a város egyik határa nyugaton’ 1771: Fluvius Sajo (T1), 1782–
1785: Sajó Fl. (EKFT.), 1802–1811: Sajó (Görög), 1864: Sajó „Mellette folyik a 
Boldva vize, mely a falu alsó részén a Sajó folyóba ömlik, és itt Kompos malom 
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is létezik” (Pesty), 1891: Sajó Fluv. (MFt.), 1972: Sajó (Zsíros 53), 1980: Sajó 
(MoFnT.), 1993: Sajó (Fzs.tört. 12, 16, stb.), 2010: Sajó. — Az Árpád-kortól 
adatolható víznév (vö. pl. KMHsz. 1.). Etimológiáját a magyar só és a régi ’fo-
lyó’ jelentésű jó összetételének tarthatjuk (FNESz.), amely azonban mára — bi-
zonyára a jó földrajzi köznév elavulása miatt is — elhomályosult. 

Sajó-part ’a Sajó felsőzsolcai részén lévő partja a Bódva torkolatáig’ 1993: 
Sajópart (Fzs.tört. 262), 2010: Sajó-part. 

Sajó-szög-dűlő ’a Felső-Berektől délre eső terület, a Bódva jobb partján’ 
1972: Sajószög dűlő (Zsíros 44), 1993: Sajószög dűlő (Fzs.tört. 49, 72). — A Sa-
jó folyónév és a ’szöglet, sarok, kiszögellés’ jelentésű szög (TESz.) földrajzi 
köznév alkotta kétrészes helynév, valamint a dűlő földrajzi köznév összetétele-
ként jött létre. Eredetileg Felsőzsolca irányában a város határában fekvő, Mis-
kolchoz tartozó terület volt, a Sajó folyó partján feküdt, bizonyára a folyó egy 
éles kanyarulatában, ez szolgálhatott a névadás indítékául (Zsíros 44). 

Sárga-gödör l. Dög-tér. 
Sár-gödör l. Dög-tér. 
Sarkantyú ’régi fürdőhely közel a Bódva torkolatához’ 1972: Sarkantyú 

(Zsíros 53), 1993: Sarkantyú (Fzs.tört. 134), 2010: Sarkantyú. — Nevét onnan 
kapta, hogy a Sajó torkolata ezen a részen sarkantyú alakú (Zsíros 53). Vö. Tor-
kolat. 

Sebes-ér 1. l. Kis-Bársonyos. 
Sebes-ér 2. l. Sebes-éri-legelő. 
Sebes-éri-legelő ’a Sebes-ér 1. menti legelő, ma szántó’ 1891: Sebeséri lege-

lő (MFt.), 1972: Sebeséri legelő (Zsíros 53), 1993: Sebeséri legelő (Fzs.tört. 135, 
136), Sebes-ér 2. 1864: Sebes ér „legelő, esős időkben az ott lefolyó sebes viztől 
neveztetett” (Pesty). — A helynév elsődleges jelentése ’legelő, mely a Sebes-ér 
mellett fekszik’ volt. Vö. Sebes-ér 1. 

Simárd ’a város külterületének délkeleti csücske’ 1773: Simánd (Hnt.), 
1782–1785: Simárd Wirtshaus (EKFT.), 1799: Simánd „szabad puszta Borsod 
vármegyében” (Vályi), 1851: Simárd „puszta, Borsod vármegyében, Felső 
Zsolczától 1 órányira, 100 hold szántóföldet, 272 hold kaszállót, 12 ¼ h. legelőt 
foglal magába” (Fényes), 1972: Simárd (Zsíros 51), 1980: Simárd (MoFnT.), 
1993: Simárd (Fzs.tört. 12, 17, stb.), 1991: Simárd, Simánd (THnt.), 2010: 
Simárd, Simárdi 1819–1869: Simardi Wirtshaus (MKFT.), 1891: Simárdi 
(MFt.), 1993: Simárdi (Fzs.tört. 136), 2010: Simárdi, Simárdpuszta 1819–1869: 
Simard Puszta (MKFT.), 1864: Simárd puszta „Simárd puszta, szántó föld, rét, ’s 
legelő, elnevezése nem tudatik” (Pesty), 1893: Simánd p. (Hnt.), 1907: Simárd-
puszta (Hnt.), 1918: Simárdpuszta (Hnt.), 1926: Simárdpuszta (Hnt.), 1937: Si-
márdpuszta (Hnt.), 1944: Simárdpuszta (Hnt.), 1956: Simárdpuszta (Hnt.), 1983: 
Simárdpuszta (BLF.). — A Simárd határrésznév egykori település emlékét őrzi 
(vö. ZSÍROS 2002: 26), amely — nevéből következtethetően — esetleg már a kö-
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zépkorban is megvolt. A településnév az Árpád-korból is adatolható Simárd 
személynévből (1290/1303: Symard, ÁSz.) alakult. A település elnéptelenedését 
követően a szomszéd falu, Felsőzsolca határának a részévé vált, az itt fekvő 
szántó pedig határrésznévként tovább őrzi az egykori falu nevét, akárcsak a 
Simárdpuszta alak, mely a falu pusztásodására utal. Vályi András Simánd-ként 
említi ezt a területet, ez azonban valószínűleg elírás, mivel ilyen alakkal máshol 
nem találkoztam. 

Simárdi l. Simárd. 
Simárdi-alsó ’a Király-domb alatti terület, a város délkeleti határrésze’ 1891: 

Simárdi alsó (MFt.), 1993: Simárdi alsó (Fzs.tört. 136), 2010: Simárdi-Alsó, 
Simárdi-alsó-dűlő 1972: Simárdi alsó dűlő (Zsíros 54), 2010: Simárdi-Alsó-
dűlő. — Az elnevezés arra utal, hogy a dűlő az egykori Simárd település (ma 
határrész) területén fekszik, s mivel déli határterület, az alsó jelzőt megkülön-
böztetésül kapta. 

Simárdi-lapos ’a Király-domb alatti mélyfekvésű szántó’ 1972: Simárdi la-
pos (Zsíros 54), 2010: Simárdi-lapos. — A Simárd területén fekvő mélyebb 
földdarab. 

Simárdi-rét ’a Sebes-ér és a Bársonyos közötti rét’ 1972: Simárdi rét (Zsíros 
53), 2010: Simárdi-rét. — A Simárd területén fekvő rét. 

Simárdpuszta l. Simárd. 
Sorik ’az egykori falu főutcájának végén található terület, mára beépült’ 

1972: Sorik (Zsíros 38), 1980: Sorik (MoFnT.), 1993: Sorik (Fzs.tört. 90, 148, 
50, 170, 174), 2010: Sorik, Kis sor 1972: Kissor (Zsíros 38), 1993: Kissor 
(Fzs.tört. 90, 148, stb.). — A név lexikális azonosítása bizonytalan ZSÍROS sze-
rint, a falu kialakulásakor viszont bizonyíthatóan éltek itt szlávok, így esetleg a 
szinonimájaként feltűnő sor főnévvel és az -ik szláv kicsinyítő képzővel hozható 
kapcsolatba, az így feltételezett sorik jelentése ’sorocska’ (Zsíros 38). 

Szamár-lapos ’a Juhjáró-dűlők déli része, a Csepnyik és a Simárdi-lapos 
közti terület a város déli részén, ma egy része belterület’ 1972: Szamárlapos 
(Zsíros 54), 1993: Szamárlapos (Fzs.tört. 21, 166, 219), 2010: Szamár-lapos, 
Juhjáró-alsó 1891: Juhjáró alsó (MFt.), 1993: Juhjáró alsó (Fzs.tört. 46, 136), 
Juhjáró-alsó-dűlő 1972: Juhjáró alsó dűlő (Zsíros 54), 1993: Juhjáró alsó dűlő 
(Fzs.tört. 98). — A két világháború között az uradalomnak sok szamara volt, és 
az állatok ezen a területen legeltek (Zsíros 54). A jelzői előtag a terület egykori 
hasznosítási formájára utal: szamár-, illetve juhlegelőként használták. 

Szent János ’a régi út mentén álló egykori Szent János szobor mögötti terü-
let’ 1972: Szent János (Zsíros 49), 2010: Szent János, Szent János-rét 1864: Sz. 
János rét „az ország út mellett, hol egy ott fel állitott Szt. János kőszoborrul ne-
veztetett el” (Pesty), 2010: Szent János-rét, Szent János-dűlő 1972: Szent János 
dűlő (Zsíros 49), Szent János mögötti 1972: Szent János-mögötti (Zsíros 49). 
— A terület a rajta található szoborról kapta a nevét. 

Szent János mögötti l. Szent János. 
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Szent János-dűlő l. Szent János. 
Szent János-rét l. Szent János. 
Szikszai-Első-méta ’külterület Szikszó felé, a rétföldek és a Közép-dűlő kö-

zött, keleti irányban’ 1972: Szikszai első méta (Zsíros 45), 2010: Szikszai-Első-
méta, Első-méta 1972: Első-méta (Zsíros 45), 2010: Első-méta. — Az első sor-
számnév és a ’határjel’ jelentésű méta (TESz., ÚMTsz.) földrajzi köznév össze-
tételéből jött létre az Első-méta, amely metonimikusan kaphatta a területet jelölő 
jelentését. A településnévi jelző utólag kapcsolódott a névhez, s arra utal, hogy a 
határterület Szikszó irányában terült el. 

Szikszai-kis-part ’a 3-as főút első emelkedője körüli terület, körülbelül a 
Lapos-dűlő és a Közép-dűlő között’ 1972: Szikszai kis-part (Zsíros 44), 2010: 
Szikszai-kis-part. — Nevét onnan kapta, hogy a határterület Szikszó irányában 
terül el. A kis-part nem szerepel önállóan helynévként. 

Szilvás l. �agyszilvás. 
Szilvás-telep l. �agyszilvás. 
Szőlők ’a Csepnyik szőlővel beültetett területe’ 2004: Szőlők (vö. ZSÍROS 

2004b: 41). — A Csepnyiket a század elejéig szántónak használták, majd a falu 
gazdái gyümölcsöst és szőlőt telepítettek erre a területre, a Szőlők elnevezés a 
szőlővel beültetett részt jelöli (Putz–Zsíros 15). 

Tanya ’a Második-rétföld területén található, a Sportpályától keletre eső te-
rület’ 1972: Tanya (Zsíros 21, 22), 1993: Tanya (Fzs.tört. 261), �agy-tanya 
1972: 3agy-Tanya (Zsíros 21, 22). — Ide hordták annak idején a csépelnivalót 
(Zsíros 21). A 3agy-tanya ugyanazt a területet jelöli, mint a Tanya, csak ahogy 
az idők folyamán kiszorultak a cséplések erről a területről, új terület vette át a 
funkcióját. Így az új terület a kis jelzőt kapta (ez ma már belterület), a régi Tanya 
pedig 3agy-tanya lett (Zsíros 22). A két névforma között ma tehát szabályos két-
tagú korreláció áll fenn. 

Téesz-bánya l. Kavicsbánya. 
Téesz-major ’a Második-rétföld és az Alsó-dűlő között található terület, a 

belterülettől északkeletre’ 1972: Téesz major (Zsíros 46), 2010: Téesz-major. — 
A téesz majorja volt rajta. 

Téglaszín l. Legelő. 
Test-halom l. Halom. 
Torkolat ’régi fürdőhely a Bódva torkolatánál’ 1972: Torkolat (Zsíros 53), 

1993: Torkolat (Fzs.tört. 134), 2010: Torkolat, Rét vége 1972: Rétvége (Zsíros 
53). — Nevét onnan kapta, hogy ezen a területen torkollik a Bódva a Sajóba. A 
Rét vége elnevezés arra utal, hogy a terület a Farkas rétje végén helyezkedik el 
(Zsíros 53). Szinonimaként említik a Sarkantyú határnévvel (ZSÍROS 2004b: 
40). 

Tóth Pál-tanya ’a Simárd egy része’ 1972: Tóth Pál-tanya (Zsíros 53), 2010: 
Tóth Pál-tanya. — Nevét bérlőjéről kapta (Zsíros 53). 
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Új temető ’az Első-rétföld-dűlőben nyitott újabb temető’ 1972: Újtemető 
(Zsíros 48), 2010: Új temető. — Megkülönböztetésül kaphatta az új jelzőt, mert 
már létezett egy temető a faluban, mikor a lakott területen nyitottak még egyet. 

Uraké ’fürdőzőhely volt a Sajó partján’ 1972: Uraké (Zsíros 53). — Nevét 
állítólag onnan kapta, hogy ide jártak a falu vezető emberei kirándulni, fürdeni 
(Zsíros 53). 

Vár-domb l. Pipiske-domb. 
Vashíd ’a Miskolcról Felsőzsolcára vezető vasút hídja’ 1972: Vashíd (Zsíros 

55), 1993: Vashíd (Fzs.tört. 147, vö. ZSÍROS 2004b: 41 és ZSÍROS 2008: 13), 
2010: Vashíd, Vasúti-híd 2004: Vasúti-híd (ZSÍROS 2004b: 41), 2010: Vasúti-
híd. — Keletkezésében közrejátszott, hogy a falunak ekkor már több kőhídja is 
volt, és így különböztették meg ezektől az új hidat, amely a vasúti közlekedés 
számára készült (Zsíros 55). A Vashíd forma előtagja lehet anyagnév és a vasút 
elliptikus alakja egyaránt. 

Vasúti-híd l. Vashíd. 
Zsidótemető ’a Szilvás keleti szegélyén lévő temető’ 1782–1785: Friedhof 

(EKFT.), 2005: Zsidótemető (ZSÍROS 2005a: 22), 2010: Zsidótemető. — Vö. Ré-
gi-zsidótemető. 

Zsolcai-halom l. Halom. 
Zsolcai-nagy-(kő)híd l. Bódva-híd. 
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Győr-Újváros 18. századi keresztneveinek elemzése 
szociolingvisztikai megközelítésben 

1. Újváros a 18. században önálló település volt Győr közvetlen közelében, 
ma viszont annak egyik városrésze. Az 1700-as években négy felekezet élt 
együtt a településen: római katolikusok, evangélikusok, reformátusok és szerb 
ortodoxok. Abban az időben a legnagyobb vallási csoportot a római katolikusok 
alkották. Másodikként az evangélikusokat, aztán a reformátusokat és a legkisebb 
gyülekezetként a rácokat, azaz a szerb ortodox vallásúakat kell megemlítenünk.  

A település népességi összetételére a felekezeti sokszínűség mellett az etnikai 
sokféleség ugyancsak jellemző volt, amelyet a folyamatos és nagyarányú betele-
pülés magyaráz. Ennek következtében erőteljesen megemelkedett a lakosság-
szám. A névállományon belüli arányokat vizsgálva feltűnik, hogy a német erede-
tű családnevek százalékos értéke folyamatosan és jelentősen növekedett a század 
folyamán: 1703-ban még csupán 2,9%, 1787-ben pedig már a családnevek 32,9%-át 
alkották. A szláv származásra utaló családnevek aránya csekélyebb mértékben, 
de szintén emelkedett.  

Az itt élők egy része kézműves mesteremberként és kereskedőként, más része 
mezőgazdasági munkával és egyéb közszolgai feladatok ellátásával kereste a ke-
nyerét. A győri vár katonaságát kiszolgáló mesterek jelentős része Újvárosban 
élt, itt volt műhelye, illetve utca felől üzlete. 


