
ZALÁN ÉS FELDOBOLY HELYNEVEl 

BERDE MÁRIA 

Zalán falu helyneveinek gyűjtését 1975-ben, Feldoboly, helyneveiét pe
dig 1976-ban végez:tem. Mindkét anyagat 1977-ben kiegészítettem. Zalánból 
186, Fe1dobolból184 helynevet közlök Os. Bogáts Dénes Háromszék hely
nevei dmű munkájában 24 zaláni helynevet sorol fel. Post mortem adat
közLésében - amelyet Szabó T. Attil.a publikált, i j-egyzetelt, kiegészített 
és helyesbített - újabb 10 z·aláni helynevet talá'lrunk. Orbán Balázs híres 
könyvének Zalánr·ól szóló részében 3 'a helynrevek száma, míg Imreh Ist
ván A rendtartó sz.ékely f.a:lu című könyvének zaláni falujegyzőkönyvei
ben 17 helynevet talá'ltam. KováiSznra megye monográfiája, amely 1969-
ben jelent meg, 14 helynevet soml fel, ezeket én váLa/Sztottam ki több 
he~ynévből, az említett mű ugytanis a köZISégközporrt, Bodok és a másik 
hozzátartozó falu, Oltszem helynevei;vel összekeverve közli. Ez egyébként 
érvényes az említett munka többi helynévanyagára, így a feldobolyina 
is, amely :a nagy- é!s k'isborosnyöival keveredik. Igy 8 dobolyi he[ynév ke
rült elő, Bogáts em'lített művében 62 helynevet fedeztem fel, a post mar
tem k·özlésben pedig nem szerepel feldobolyi· any.ag. 

Fő c-élom a két f·alu je~renkori helynévanyagának összegyűjtése volt, 
de érdekes fel,adatnak kínálkozott a Bogát1s álttail összegyűjtött any.ag 
meglétének az eHenőrzése 'is. Zalánban 13, Dobolybaln., 3 olyan helynevet 
talátltam, .amelyről nem tudtak, i'lletve néhány esetben hallottak róla, de 
a helyet, amelyet '.jelöl, nem tudték meghatározni. Éredeklődtem a hely
nevek eredete, magyarázata iránt, é's ezeket pontosan lejegyeztem akkor 
is, ha az ellentétben áH az etimológia logikájávaL Sok esetben azonban 
nem Imptam a válaszokban magyaráz:atot, sok helynév eredete elhomályo
sult. A tegtöbb zaláni anyagot Szrabó Lajostól, Szabó Lajosné- Bencze 
Annától és Aszta1o:s Józsefné - Ben'Cze Máriától gyűj1töttem, mig fő fel
doborlyi adiaközlőm Perpics Jánosné - Kis:s Ida. 

Kö:dési módszerem ra SZioká:sostól némilleg elrtérő, .a helyneveket ugyanis 
betűrendben közliÖm, nem csoportosítva (vízrajzi nevek, földnevek, utak 
neve stb.). Ennek oka, hogy egy-egy név közös neve p'l. endőnek, legelő
nek, kaszá,lón.ak stb. Igy aillart·am elkerülni az ismétléseket. A térké
pen nem a helynevek sorszáma szerepel, hanem az utánuk zárójelbe tett 
szám. Végül : a helynevek közlése nem tükrözi _pontos1a,rn '<;l, tájnyelrv hang
tani sajá:tiSágait, 
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Zalán f·alu Oltszemme1 együtt Bodok községhez ta!rtozik, amely a 
12--es országúttól kb. 1 km iávolságra terüil. .el. A bekötő úttólmintegy 3 km 
távol'ságna f·ekszik Zalán a tengerszint fölött 640 m magasságban egy 
hegylábi övezeten. 

Földtani szempontból a Baróti hegys·ég ún. belső fliss krétakori zó
nájrában helyezkedik el. Geológiai felépítését a Kóré pataJk feltárásaiban 
tanulmányozták. A vidék kövületekben meglehetősen szegény. A zaláni 
patak feketemészköveit már ·á,rkosi Krss Ernő leírta. 

A falut Orbán Balázs z ,alánynak írja, de 1775-1783-bóL szár
maLJó falujegyzőkönyvekben hol Zalán:t, hol Zafánf,ailvát, truá:lunk. 
Orbán Balázs jegyzi meg, hogy "őshangzaJtú BZJép nevét ily 
n:evű székely őstől származtatjlél a h'agyomány". (Fejér Co
dex Drpt IV. 2. 360). :Erről a:zonban nlincsenek okmányok, de 
ra település régi voiltát bizonyírtj1a a XIV. s.ziáz.ad elejéről fenn
manadt műemlék temploma, mely a dombtetőn fekszik. Az 1319-ben épült 
részt 1825-ben egészítették ki. A régi felében épen maradt a SZJépen ta
golt félkörfves nyílású ajtókeret, atmelyről Orbán Balázs ezt közli': "A 
román építészet műalkotá,sainak egyik szebb s főként ily félree'SŐ helyen 
nagyon is meg1,epő példánya". A továbbiakban különben részletekbe me
nő .aJ:apossággal le is írja, és könyve SLJámára le i 1s rajzolta az ajtót. E 
müemléken kivül Zalán konai létezésén;ek bizonyítéka a pápai dézsmák 
regesztroma 'is, amelynek három, 1332--33-ból való bejegyzése közli, hogy 
Mildós, zaláni pap ennyit meg ennyit fizetett egyházi hatós·ágainak, va
lószínűleg a pálosoknak, akiknek Illyefalván kolostoruk volt. Zalán má
sik nevezetes műemléke ,élJz 1769-ben renovált egykori Sér.ac..kúria bolto
zatos termében megmar,aldt egyedülálló szépségű reneszánsz bo~tozalt és 
falfestmény az 16QQ-;as évek közepéről, amely sajnos a közelmúlthan meg
semmisült. 

Zalán több mint 10 borvízforrásáról az utóbbi időkig alig beszélt a 
szakirodalom. Földes-sav·as borvízforl"lás.ai figye'lemre méltóak. A közel
múl1tban Kisgyörgy Zo[tán mérte fel .a:z egész ~ovászna (Hammszék) me
gye borvízforrás:a!it, s részletesen foglialkozo.tt a zalán:i;ak~al 'Í<S. A f·alu 
határában ismertes kénes-édesvíz előfofldu~·á'sok az anyakőzetekben lévő 
piritek kéntarta,Jmának redukciója folytán jöttek létre. Tanulmányazatlan 
a környék kénhidorgén k'igőzölgéseinek ké~dése is. 

Mezőgazdaságát illetően Zalán szövetkezetesített falu. A hegynek 
sza'ladö o~dalon nehezebben müvelhető parcellák vannak, de gépesíthetők 
éppúgy, mint ta J:a111kásabb részek. Kenyérgabonát, takarmányg.abonát és 
takarmánynövényeket t:erme~nek, valamint bungonyát , cukor répát .. Hí
res gyümölcstermesztő falu. Kitűnő alma, körte, cseresznye, meggy, de 
nagyon sok dió és főleg szilva terem. A zaláni kisüstön főzött szilvapá
linka, a messze földön ismert híres szilvórium ker esett ita<l. 

Az erdők á'l1amosítása előtt a falu hatalmas erdőségekkel flendelke
ze'tt, amelyeknek cS'ak kis r észe volit magán tul>a!jdon. Nagyobb r észe a 
régi székely hagyományoknak megfelelőerr a "volt kétág katonaság köz
birtokosság" tulajdona volt. Ma sokan űzik az erdőben vadon teflmő gyü
möiksök összegyűjtését és értékesítését . Nagy hagyománya van az állatte-
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hyésztésnek is, .amit Ímreh 1stván könyve is elárul. Sajnos egyre kevé
sebb szép 'lovat látni, pedig gyönyörű példányaikra büszkék voltak a za
lániak. 

A f1alusiak közül ma már igen soka!Il ingáznak, szentgyörgyi vagy bras
sói üzemekben doLgoznak keveSiebben a bodoki borvíztöltőben. 

Zalánnak óvodája, négy osztályos iskolája és 100 férőhelyes kultúr
otthona van. Lakossága 801 fő. 

Zalán helynevei 

1. Alámenős. (- ) Ad.a!tközlőim nem ha1liotak róla. 2. Alsómalompataka 
(68) : patak, kaszáló. Nem tudjuk magyarázatát adnli a helynévben szereplő 
malom szónak. 3. Alsómalomút (32) : szántó. A zoltáni malomba vezető 
út mentén terül el. 4. Anásoldal (96) : lmszá'lió. Az előtagot a málnás szó
v,al hozzák kapcsolatba. 5. Alsósarkolat (66) : kaszáló. Az utótag az illető 
terü1et elhelyezkedését jel<öli. 6. A1sótianórkapu (133) : a fa.lu alsó, keleti 
bejérata. 7. Alszeg (138) : a falu alsó, keleti részének neve. 8. Agyagásó 
(14) : szántó. Nevét agyagos földje miatt k9})ta. 9. Arnyék (8) : erdő, ka
száló. Árnyékos helyen fekszik. Egy 1846-os falujegyzőkönyv i.s említi. 
10. Árvakert (137) : gyümölcsöskert. A kert olyan gy;erek tulajdona: volt, 
akiknek szülei a legutolsó (XIX. sz.) kolerajárvány áldozatai lettek a falu 
sok rná:s lakosávail. együtt. ll. Á1:1almenő (13) : szántó. A Ká1nok f.elé me
nő út mentén fekszik. Bogáts egy 1749-es oklevélből már kijegyezte. 12. 
Avsa (65) : erdő, legelő. Legkésöbb itt olvad el a hó. Egy 1846-os faJu
jegyzőkönyv 'is említi. 13. Avashát (61). Az emlí!tett hegy hátsó, nem ·a 
falu felé néző része : erdő, legelő. Vö. a 12-es sz. helyriévve'l! 14. AvatS
oldalL (60) : erdő, l1egelő. Vö. a 12-es számú helynévvel ! 15. Avasrabágó 
(10) : szántó. Az Avas :alatt elterülő rész. 16. Av,astető (62) : erdő, legelő. 
Vö. a 12-es számú helynévvel! 17. Avasútja (59) : mezei és erdei út, az 
említett erdőrész fe'1é vezet. 18. Bárbulykert (140) : gyümölcsös. Az elő
tag cs,a1ádnév. 19. Bmtó@borwíz (144) : A forrés a Bartók-család telkén 
található. 20. Benczef1alva (141) : a falu ész,aJki részének neve. Az előtag 
Zalánban gy.a!kran -előforduló cs1aládnév. 21. Benesik (19) : szántó. Eredete 
elhomályosult. 22. Eiéfüggőerdő (52) : erdő. A mai köztudat ne:m ismeri. 
1847~es falujegyzőkönyvben maradt fenn. 23. Boldokiút (32/a): keleti.irány
ban, Bodok felé vezető út. 24. Bikás (-) : Ma i1smeretlen. 1847-es f,a.1u
jegyzőkönyvben találtam. 25. Bogdán (4) : szántó. Eredete elhomályosult. 
Bogáts : 1797. 26. Bolháspuszta (58) : legelő. Eredete e'lhomályosult. 27. 
Bolondhegye (142) : a f,a·lu egyik utcájának része. Eredete elhomályosult. 
Egyesek sze:rint a hirtelen, bolondul meredekké váló kaptató miatt kapta 
nevét. 28. Borgánmarrtja (17) :út, l·egelő a f1alu déJ.i 1S:zélen. A köztudatban a 
név eredete elhomályo:suH. Orbán Balázs Bolgár martnak nevezt., ahol "haj
dan a hagyományok szerint bolgárok laktak". 29. Bormező (-) : jellegét 
nem ismerjük, me:rt a mai köztudat nem ismeri. Bogáts egy 1593-as ok
levélből másolta ki. 30. Borokborvíz (57) : a Nyíri borvíz másik neve. Vö. 
a 123--~as helynévvel ! 31. Borzik ill. Borzu.iik (29) : erdő, kasiZáló. Az első · 
változat szerint eredete elhomályosult. A második borzak lakóhelyével 
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hozza kapcsoiatba. 32. Borzikfarka (30) : erdő, kaszáló, az eiőbbi rész ei
keskenyedő vége. Vö. a 31-es helynlévvel ! 33. Bükszé ill. Bikkszé (-): 
a mai köztudat nem ismeri. Valószínüteg bükkerdő szélén lévő területet 
jelölt, de nem tudják hol ,1ehet.e'tt. 1846-os faluj·egyzőkönyv ernHuL 34. Ci
gánykert (135) : gyümöLcsös. Eredete elhomályosult. 35. Crsege (42/b) : 
szántó. Eredete elhomályosult. 36. C:sipán (5) : szántó. A név eredetét nem 
ismerik. 37. Csordadértő (94) : legelő. Itt deleHették a csordát. 38. Csuta
kds (84) : erdő iH. a:z: odafVezető út. Az 'endőt birtották a csutalmk out ma
radtak. 39. Da1manikfeje (81) : kaszáló. Eredete elhomályosult. Ez az alak 
egy 1846-o.s falujegyzőkönyvből való. Ma : DamaU.yik feje ill. Domolyik 
fej·e. 40. Délremerrő (28) : szántó. Délre tartó út mellett fekszik. 41. De
vecser (95) : kaszáló. Eredete elhomályosult. 1846/47-es falujegyzőköny
vekben : Devetser. 42. Dögöstorka, (82) : s:zJántó, kaszáló. Az utátagot a 
völgy összeszűkülésével magyarázzák. Az előtag egykori dögkutak helyé
re utal. 43. Domolyikpa,taka (22) : patak, er.dő, kaszáló. Vö. a 81-es hely
névvel ! Bogátsnál 1797-ből : Damalyik patak·a . 44. Döllő (3) : szántó. Ne
vét elhelyezkedésével magJarázzák : egyik hattárrész rádől a másikra. 45. 
Erdőköze (-) : A mai köztudat nem ismeri. 46. Erzsébetkert (138/a) : fák
ka'l körbeültetett köral,akú hely, mely nyáron tánchelynek is alkalmas. Az 
elá'tag epede1tét nem ismerik. 47. Falu13lja (23) : szántó és a közte és a 
ke:r,tek között vezető út, ta telepálés déli old.a'lán. 48. Felhágó (15) : szántó. 
A Csuttakos hegyre felkapaszkodó, felhágó határ neve. 49. Fingóborvíz 
(88) : nevét erősen puffasztó tulajdonságáról ~apta. 50. Felsőgohánybükk 
(132) : kaszáló, legelő, erdő. A Gohány hav·as felső részét jelöli, a bük
keiidőt ill. annak s,zélét. Vö. a 60-as és 61-es helynevekkel ! 51. Fe1sőma
lompataka (117) : patak és a körülötte levő k'a:szJáló. Vö. a 2-es, l i09-es 
és 110-es helynevekkel ! 52. Felsőma1lompatak-körn)lléke (118) : kaszá'ló, 
erdő. Vö. a 2-es, 51-es és 109-es helynevekkel ! 53. Félsőmalomút (33) : 
szántó. Vö. a 3-aJS és lll-es helynevekkel ! 54. Felsősarkolat (75) : erdő, 
illaszáló. Vö. az 5-ös és a 147-es helynevekke!l! 55. Felsösorkolatpataka 
( 117) : patak. Vö. az 5-ös, 54-e.s és 145~ös helynevekkel ! 56. Feliszeg ( 148) : 
A f,alu felső része. Vö. a 148-as helynévvel ! 57. Felszegi borvíz. (147) : 
A falu felső, részében ta,lálha·tó borvízforrás. 58. Fenyő (54) : erdő. Nevét 
fáinak fajtájáról ka1pta. 59. GergelyoLdala (120) : kléi:száló, szántó, gyü
möksö.s. Az előtag eredete elhomályosult. 60. Gohány (131) : erdő, lege
lő. Jelentése elhomályosult. Vö. az 50-es helynévvel ! 61. Gohánypataka 
(120) : A Gohány havasból eredő a zalláni ·erdőrészt a ruagy'baconitól és 
részben a szárazajtaitól elválasztó patak, Vö. az 50-es és a 60-as hely
névvel! 62. Gy.alogösvlény (106) : endő, legelő. 63. Gyalogösvénybérc (107): 
erdő, legelő. Vö. a 62-es helynévve·l. 64. Gya:logösvénybércpartak·a (108) : 
A hasonlónevű erdőségből eredő és azon átfolyó patak. Vö. a 62-es és 
63-as helynevekkel! 65. Gyepüs (102) : erdő, kaszáló. 1847-es falujegyző
könyvben is megtaJtálható. Vö. a: 66-as helynévvel ! 66. Gyepüsbérc (103) : 
erdő, kaszáló. A mai köztudathan csak Gyepüs néven él. Vö. a 65-ös hely
névvel! 1847-es f.a:lujegyzőkönyvekben Gyepüs Bértz néven található. 67. 
Gyerő (72) : erdő. Jelentése elhomályosult. 68. Gyertyánosmezeje (105) : 
kaszá'ló, legelő. Nevét az őt körbevevő gyertyánerdőtől kapta. 69. Gyu
láruészere (26) : szántó. Jelentése elhomályosult. Bogáts kétszer is lejegyzi. 
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ElőszÖr egy Í571-es, másadszor egy i797-et oklev·éibői. iö. Harcsa (i27): 
kaszáló, erdő. Jelentése elhomályosu'lt. Bogáts is kiírta egy 1571-es ok
levélből. Egy 1847-es fa.lujegyzőkönyvben Hartsa alakban található. Vö. 
a 71-es helynévvel! 71. Haocsabükk (128) : kaszáló, erdő. Az utótag az 
erdőrész bükkfáira utaL Bogáts 1782-ből jegyezte le. Vö. a 70-es hely
névvel ! 72. Harcsapatak (129) : Az említett erdővészen átfolyó patak ne
ve. 73. Hídalja (5/a) : szántó. A közelben lévő hídtól délkeletre terül el 
innen a név. 74. Horg·aJS (6) : szántó. Nevét alakjáról kapta. 75. Hosszú 
(41) : szántó. Nevét hosszú, keskeny fölrdjeirő'1 kapta. Bogáts: 1797. 76. 
Ivánmezreje (67) : kaszáló, erdő. Jelentése elhomályosuJ.:t. 77. Ivánpataka 
(67/a) : az előbbi erdőrészen átfolyó patak neve. 78. Kálnokiút (6/a) : a 
Zalántól délre lévő faliu fe']é vezető út. 79. ~ékmartja (30) : szántó. A 
bodoki v;asútállomás felé vezeltő út mentén fekszik, :az árokban hosszan 
rengeteg k!ék virág található. Innen a· név. 80. Kerejevő (16) : szántó. A 
falu déli, felső olda'l.ára, kertjeire jövő hatáiTész. Innen a név. Vö. a 84-es 
helynévvel! 81. Kerekeger (21) : kaszáló. Formájáról és a körbe ültetett 
egedákról kapta nevét. 82. Kerekdomb (ll) : kaszáló. Neve magyarázza 
eredetét is. 83. Kerekkert (136) : kert a falu belterületén, nevét a1iakjáról 
kapta·. 84. Kertremerrő (16) : szántó. Vö. a 80-as számú helynévvel ! 85. 
Keskeny (24) : ,szántó. Hosszú, keskeny f·öldjeiről kapta nevét. Bogáts : 
1797. 86. Keskenyvölgy (29) : szántó, kaszáló. Ez is alakjáról kapta nevét. 
87. Kétárokközé (89) : erdő. Két árok között :terül el. 88. Kétpatakköze 
(32) : kaszáló. Nevét két közti elihelyezkedésről kapta. 89. Kétútköze (25) : 
szántó. Nevét két út közötti fekvésről kapta. -90. Kicsihíd (38) : Híd a fa
lut elhagyó Rókalik pa•takán, a f1allu keleti részén az oltszemi úton. 91. 
Kincsás (-) : a ma!i köztudat nem ismeri, jeU1egét sem l!;udjuk. Bo,gáts 
jegyezte le egy 1793-a:s okLevélbőL 92. Kisdama:lykpart:aka (22) : Vö. a 42-es 
helynévvel! 93. Kismeződ {100) : kaszáló. Küsmeződ alakban is él. Je
lentése nragyságá•val kapcsol.atos. 94. Kiszalánhegye (44) : szántó. A falu 
'l•egkisebb részétől, Benczefalv:ától északra terül el. Küszalánhegye alak
ban is előfordul. Bogáts is lejegyezte 1797-ből. 95. Kiszalánoldala (44): 
Vö. a 94-es helynévvel ! Bogáts : 1797. 96. Konaa.orotvány (119) : kaszáló. 
Az erdőirtás a Koncza család nevéhez fűződik, innen .a1 név. Vö. a 126-os 
helynévvel ! 97. Kóré (83) : erdő. Jelerrtése elhomé[yosult. Egy 1846-os 
fa[ujegyzőkönyv kétszer is em1ít1, ·egyik alkalommal érdekes módon Köré 
alakban. 98. Kormáló (91) : erdő. Jelentése elhomályosult. 99. Körtefák 
(- ) : a mai köztudat nem ismeri, jellegét serm tudjuk. 100. Kövecs (39) : 
szántó. A falu keleti alján gyakran kiönt a Rróikalikpa'taka, ilyenkor szét
teríti a kavicsot, innen a né v. Bogáts : 1771. 101. Közepláb (35) : szántö. 
Két másik határrész közé ékelődött. Innen az előtag. 102. Közepsőkapu 
(134) :,a falu d éli alsó bejárata. Vö. a 175-ös helynévvel! 103. Közút (121): 
ké t erdőrészt összekötő út. 104. Kutas (34) : szántó. A falu délkeleti vé
gétől a bodoki útba torkolló út közepe táján lévő forrásról kapta a nevét. 
A forrást ma a Kutastól keletre lévő épületek vízellátására használják, 
víztoronyba kényszerítve a bővízü fo:rrást. 105. Küpüskút (31) : mezei 
forrás, amelyet keretbe, fábó'l készült "küpübe" fogLaltak 106. Magyarós 
(114) : erdő, lmszáló. Nevlét mogyoróbokrairól ka!pta. Egy 1847-es falu
jegyzőkönyv is őrzi a nevet. Vö . .a 107-es és 108-as helynevekkel! 107. 
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Magyarosarkaköze (ií?) : .az előbbi erdő - illetve kaszáiórész két árok 
közötti :r~észe. Vö. a 106-os és a 108-as helynevekkel ! 108. Magyarróstető 
(116) :az említett erdő.rész legmagasabb része. Vö. a· 106-os és 107~es he'ly
nevekkel ! 109. MalompatakJa (77) : patak és kaszáló. Vö. a 2-es és 51-es 
helyneVlekkel ! 110 Ma1ompat!akateteje. (78) : az említett rész legmag.aisabb 
része. ·vö. a 51-es és 109-es helynevekkel! lll. Malomút (32/33) : s~ántó. 
Vö. a 3~as és 53-as helynevekke'l ! 112. Márokmezeje (101) : kaszáló. Je
lentése elhomályosult. 113. Meredek (55) : erldő, kaszáló, újlabban gyü
mölcsös is. Nevét .a hegy hirtelen emelkedőjéről kapta. 114. Meredeki'
borvíz (53) : a nevezett határrészen található borvíz neve. 115. Mikolahe
gye · (20) : szántó. Az előtag eredete e'lhomályosult. Vö. a 117-es és 118-as 
helynevekkel ! 116. Nagykert (43) : kaszáló a falu · északi részének szé
lén. NeViét nagyságáról kapta. 117. Nikulahegye (20): szántó. Vö. a 115-ös 
és a 118-as helynevekkel! 118. Nyikulahegye (20) :szántó. Vö. a 115-ös és 
117-es helynevekkel! 119. Nyír (56) :kaszáló. Nevét a környező nyírfákról 
k.apta. 120. Nyíres (130) : erdő, kaszáló. Nevét a kö·rnyező nyírfákról kapta. 
Bogáts 1771-ből jegyzi fel. Megtalálható egy 1847-es falujegyzőkönyvben 
is. Vö. a 121-es helynévvel! 121. Nyíresdomb (130) : erdő, kaszáló. Vö. a 
120-as helynévvel ! 122. Nyírespataka (12.4) : a Nyíres ill. Nyíresdomb 
nevű erdőrész:en áthaladó patak 11€ve. Bogáts : 1771. 123. Nyíriborvíz 
(57) : a Borokborvíz másik neve. Vö. a 30-as helyné-vVel ! 124. Nyulas 
(48) : szántó. Nevét az ezen a Iiészen egykor található sok mezei nyúlról 
kapta. 125. Oltszemiút (37) : a f1alu keleti részJéről Oltszem felé vezető út. 
126. Oriásmezeje (--) : jellegét nem 1tudjuk, a mai köztudat nem ismeri. 
Bogats jegyezte ki egy 1775-ös okiratbóL 127. Or:otvány (119) : kaszáló. 
Vö. a 96-os hel);névvel ! 128. Orozat (70) : erdő. Jelentése elhomályosult. 
129. Ösvény (36) : a RókaHklpataka mentén a falu keleti végéről Bodokra 
vez-ető ösvény. 130. Pajduc (68) : bokrokk!al tarkított erdei legelő. A név 
eredetre elhomá}yosult. 131. Papnyíre (12) : kaszáló. Nevét nyírfáJról és 
az egyházi tulajdonról kapta. 132. Patakfej (90) : kaszáló, legelő. Nevét 
a:tért kapta, mert itt ered az egyik erdei patak. 133. Patakszer (144) : a 
falu egyik p.atakmenti utcájának a neve. Bogáts : 1771. 134. Pázsint (47) : 
széntó, újabban gyümöltcsös is . Szép vízszintes, kertszerű jellege miatt 
kapta nevét. 135. Bétermezeje (71) : erdő, kaszáló. Jelentése világos, de 
er-edete elhomályosult. 131. ~pnyíre (12) : klaszáló. Nevét nyírfáiról és 
137. Pinceárka (98) : az előbbi erdőrészen lévő éToknak a neve. 138. Pin
cevár (-) : a mai klöztudatban nem él. Orbán Ba1é,zs jegyzi. fel, hogy v.an 
egy "Pinczevár nevű h~gy, de várnak semmi nyoma nem fedezhető fel". 
139. Pókagyakra (45) : szántó. Jelentése elhomályosult. Bogábs : 1771. 
140. Rókalik (80) : erdő. Innen ered a falrun átfolyó patak. A hagyomány 
szerint sok rólm élt ezen a részen. 141. Róka'hkpattaka (42/a)" Vö. a 140-es 
helynévvel! 142. Ruzsás (4) : szántó. A név eredetét nem ismerjük. 143. 
Sás.o:svölgy (91a) : szántó. Nevét elhelyez~edéséről, vi.zes, sásos természeté
ről kapta. 144. Sératanórkapu (18) : a falu főbejárata. Ide fut be a Bo
dokról, a Ké'\lnokról, valamint a f,alu .a1ljáról és a Borgánm.artjáról vezető 
út. Vö. a 163-as helynévvel ! 145. Sornos (126) : erdő, kaszáló. Egyesek a 
somm~l hozzák kapcsolatba, de más alakjra·i (Vö. a 154-es. és 158-as hely.,. 
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nevekkel i), ameiyek gy.a:koribbatk, ezt nem indokoLják. i46. Sornosutca 
(145) : a falu egyik utcája, ahol sok a somfa. 147. Sorkolat (73): kaszáló. 
Vö. az 5-ös és a 75-ös helynevekkel! 148. Suta (148) : a falu felső részé
nek, _ a Felszegnek a másik neve. Vö. az 56-os helynévvel! 149-. Szabad 
(-) : .a' mai köztudat nem ismeri. :E.rdő. Egy 1846-os falujegyzőkönyv őriz
te meg. 150. Szálláspataka (-) : A mai köztudatban nem él. Bogáts je-'
gyezte fel 1698-ból. 151. Szálosramenő (-) : a mai köztudat ezt -sem őrzi-.
Ezt is Bogá'ts Dénes jegy.ezte ki egy 1615-ös oklevélbőL 152. Szászéfarka 
(109) : erdő, kaszál-ó. Az utótag a terület elhelyezkedéséről árulkodik, az 
elő1tag va,lós·zínülk:g családnevet Őlii,z. 153. Szászéfa~kapa;tak (110): az 
előbbi területen átfolyó patak neve. 154. Sz,amos (126) : Vö. a 145-ös hely
névvel valamint a 158-assal. 155. S~énafű (2) :szántó, kaszáló. Valamikor 
ez egész kaszáló volt, erre utal a név. 156. Szi'lias (122) : kaszáló . .JelentJése 
elhomályosult. 157. Szilasárka (123) : az említett erdei kaszálón található 
árok. 158. Szamos (126) : erdő, k.aszáló. Vö. a 145-ös és a 154-es helyne
vekkel! 159. Szopányos (104) : erdő, kaszáló . .Jelentése elhomályosult. 160. 
Szopányospat_aka (76) : az említett ef!dei kaszálón átfolyó patak. 161. Sza
ros (138) : a falu egyik nagyon szűk utcája. Innen a név. 162. 'Damoldal 
(97): erdő . .Jelentése elhomályosult. 163. Tanárkapu (18) Vö. a -144-es 
hely-névvel! 164. Tanárok (40) : az Alsótanárkapu meHett lévő kertszeni 
szántó. 165. Telek (8) : szántó . .Jelentése elhomályosult. 166. Telekhát (9) : 
szántó. A fenti határrész felsőrésze. Bogáts : 1784. 167. Telekikert (143) : 
gyümölcsös, késöbb háwt építettek rá. Nevét vaLamikori tulajdonosáról · 
kapta. 168. Tisztás (51) : erdő, kaszáló. Nevét erdő közé ékelt tisztás jel
legérő1 kapta. 169. Torok (ll) : szántó. Neve a hely formájával flüg.g össze. 
170. Tordapataka (69) : k.aszáLó, patak. Az előtag eredete elhomályosult: 
171. Tordratelke (69) : Vö. a 170-es helynlévvel ! 172. Tőkés (125) : kaszál<?. 
Az erdei kaszálókan gy•aknan előforduló fatönkök miatt kapta -a nevét. 
173. Tölgyes (50) : a falu északi oldal-án lévő, v.a·lamikori tölgyerdő h~lyéri 
elhelyezkedő, még legelőnek sem ha~sználható, köves, agyagos, vízmosásos, 
töméntelen kanyargós úttal látszabdalt hatalmas meredek hegyoldal. A . 
nevet egy 1846-os faliujegyzőkönyv is megőrizte. 17 4. Tölgyesolda!J. (50) : 
Vö. a' 173-as helynévvel ! 175. Tölgyesútja (46) : ezen az úton lehet meg
közelíteni a hatalmas zaláni erdő nagyrészét. Vö. a 173-as és 174-es hely
nevekkel ! 176. Vaskert (87) : erdő. Az előtag a Zalánban sok nemzedéken 
át élő gaz;dag os-alád nevét őrzi. 177. Vaskeriltoldaila (86) : az előbb/i erdőrész 
emelkedő nészét jelöli. Vö, a 176-os helynévvel! 178. Vastanórkapu (134) : 
Vö. a 163-as helynévvel! 1-79. Várhegy (-) : a mai köztudatban nem éL 
KapcsoLatban lenne a Pincevárnal? Vö. a 138-as és 180-as helynevekkel ! 
180. Vármező (- ) : a mai köztudat nem ismeri. Vö. a 138-as és 179'-es 
helynevekkel! 181. Vásároslábja (27) : szántó a Vásárút (S-epsiszentgyörgy
re vezető, a bodoki útból elágazó) mentén. Vö. a 182-es és 183-as hely
nevekkel! 182. Vásárút (l) : Vö. a 181-es és 183-as helynevekkel! 183. 
Vásárutalja (1/a) : szántó. Vö . .a 181-es és 182-es helyn:evekke·r.! 184. 
Völgybükke ill. Völgybikke (63) : erdő. A név jelentése félreérth-etetlen. 
185. Veresdomb (146). A falu Suta nevű felső, nyugati részén található. 
Nevét az agyagos, sziklás földszínéről kaJpta. -186: Zalánágai iH. Zallányága 
(79) :. erdő. A. mai_ falu köztuda•ta nem tudja az eredetét megrnagyarázni' . . 
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FelcloboÍy falu K:isborosnyóvai, Lécf8Áváva:i, Oofa:ivávaÍ és Kispatakkai 
együtt Nagyborosnyó községközponthoz tartozik. Nagyborosnyó (Lakos
sága 1493 fő) a Sepsiszentgyörgy-Kovászna országúttól két km távolság
ra, .~~ Sepsiszentgyörgy-Bereck vasútvonalon 'lévő állomástól 1,5 km-re 
feksZik. ' A kiterjedt medence délnyugati ·része, valamint a Bodzai hegy
ségnek a medencébe mélyen benyúló magaslatai al~otják a község terű
letét, amely a Feketeügy balpartján fekszik. Az eróziós tanúhegy~ént ki
emelkedő OJ!tárhegy (564 m) körül a ·jóooszt 8-10 m magas terász szint
jében találljuk a községközpon:tot. Ettől déke, a bodzai előhegyek és:oaki 
lejtőjén az 550-570 m magasságban az oldalvölgyekben meghúzódó Fel
dobo~y, Kisborosnyá és Kispatak sorako:onak. Feldoboly 5 km-r·e fekszik 
NagybOTosnyótóJ. Szövetke:oetesít€itt fialu. A többi Nagyborosnyóhoz tar
tozó faluval együtt Feldoboly is egyetlen termelőszövetkezetben tömörül. 
F.eldobolyban 'négyosztályos elemi :iskola működik, és 150 férőhelyes kul
túrotthona van. Lakossága mindössze 328 fő. 

Feldobolyról - pár sor:ban ugyan - Orbán Balázs is megem1ékezik : 
;,Zágonon alól a Bodza hegyeinek egy kifiUtványa nyomul elő Háromszék 
terére. E hegységnek északra néző oldalára van fektetve Fel-Dbboly, hol 
Benkő József szerint azon dobosok laktak, kik vész idején a fe1vidéki né
p~t egybedobo1ták. E falu az 1557. évi regestrumban Feldoboly néven 20 
kapuval van bejegyezve". 

tfíne:s müemlék::nek nyilvánírtott ref10rmátus temploma van. Kisméretű, 
a nyugati oldalán toronnyal. ÉpitéSii ddeje tisztáza1Jlan. JelenJeg XVIII. szá
zadn.fik tartják. Urus Miklós elhalt harangozó szerint a karzat javításakor 
.a falon a vakolat alaU "f:estett :tángyérok és török alakok" kerülltek elő. 
A karzatot újra lemesze'Lték. Ha a meszelés falfestményeket takarna, a 
templom középkori eredete biztosra vehető lenne. A templom legfőbb ér
téke a festett belső berendezés. Főleg Szendrei József munkája. Donátor 
id. Máttyás Sámuel huszárkapitány. A festett famennyezet 1768-ban ké
sült. Egyedülálló érdekessége, hogy a festőasztalos rövidebb profilozott 
lécelemekből, <a barokk stukkót utánzó köríves és csúcs-tagos fa-stukkót 
készitett, nem kazettára osztott mennyezetet. A padok mellvédla'Pjának 
festése eredetileg 1773-<ban készült, sajnos 1950 tá.ján avatatlan kezek 
"újr.afestették". A papi szék a felírat betűelemei alapján 1782-ben kié
szült, .a faragott festett korona 1808~barn. Az orgonakarzat mellvédjének 
festése 1802-ből való. A festett mennyezetről függő srug•aras figurális nap-
korong csüng aM. A mennyezet másik felén valószínűleg a hold Iehetett 
elhelyezve. 

Feldoboly helynevei 

l. Almafapusztája (128) : 'legelő . Nevét vadalmafáiról kapta. 2. Alsó
csorgó (9) : közkút, amelynek vbét a falun kívüről vezették be. 3. Alsó
hatöl (57) : ka·száló. Nevét a terület nagyság.áról kapta. 4. Alsóátal (61) : 
az utótag ar.ra utal, hogy a terület ké t haitárnészt kötött össze. Vö. a ll-es és 
72-es helynevekkel ! 5. Alsósás (55) : kaszáló. Nevét a sásos terület mi.att 
kapt:a. Vö. a 75-ös és a 158-as helynevekkeL Az utóbbi különben a falu 
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ill. határrészének gyűjtőneve is. 6. Alsóutca (4) : a fairu aisó, déli részén 
levő utca neve. 7. Andokárka (8) : a falun átvezető patak. Nevét az Andok 
családtól kapta. 8. Andokszaros (27) : A patak medrének összeszükülő ré
szét jelöli. A név magyaTázatával kapcsolatban. Vö . .a 7-es helynévvel ! 
9. Aratástető (150) : szántó. A név eredete elhomályosult. 10. Arpáskút 
(97) : szántó, forrás. A név eredeiJére ma már nem tudnak magyarázatot 
adni. 11. Átal (61) : szántó. Vö. a 4-es és 72-es helynevekkel! 12. Atal
szökő (-) : a helyThevet ma már nem ismerik. 13. B.acsó (7) : A falu má
sik, rövidebb pataka, az Andok.árkáha ömlik. Eredete : csaldárué'V. Vö. a 
14-es helynévvel ! 14. Bacsóárka (7) : Vö. a 13-as helynévvel ! 15. Bajkó
tag (64) : k:aszáló. A Baj1kó család tulajdona volt. 16 . . Bánkoló (132) : erdő. 
Jelentése elhomályosult. Bogátsnál is szerepel. 17. Bánya (146): 'Legelő. 
Nevét elhagyott kőbányájáról kapta. Vö. a 18-as helynévvel ! 18. Bánya
oldal (146) :Vö. a 17-es helynévvel! 19. Barabulyos (93) : szántó. Ezen a 
részen sok barabuly terem. Bogáts is felsorolja. 20. Barabulyos oldal (94) : 
legelő. Az előbbi határrész emelkedő o'ldala. Vö. a 19-es helynévvel! 21. 
Bárdikú t (3): kötünő vízzel r.endelkező forrás, melyet bárddal dolgozó mes
teremberek foglalták küpüpe. 22. Bartavágott (155): erdő. Va:lószínűleg a 
Bartha családnévvel kapcsol.a!tos az elnev·ezés Bogátsnál: Barta!vágottja. 23. 
Bartóktó (58) : kaszáló. Vizes terület. Elnevezése a Bartók családnévhez 
kapcsolódik. 24. Belsőátal (61) : s:oántó. Az Átal nevő határrész belső fele. 
Vö. a 4-es, 72-es és 126-os helynevekkel ! Bogáts is emUti. 25. Belső
bodzás (120) : erdő, legelő. Nevét sok bodzafédáról kapta. Vö. 28-as, ;29-es 
és 30-as helynevekkel ! 26. Bikkalja (35) : szántó. Nev:ét a határrész fö
lött álló bükkfáról kapta. 27. Bikáko1dala, erdő (32) : vaJamikor tisztásai 
bikaborjak legelői voltak. 28. Bodza {118) : erdő, legelő. Vö. 25-ös, 29-es 
és 30-.as helynevekkel ! 29. Bodzásárka (118) : erdő legelő. Ez az elneve
zés a terület alakjára is utal. Vö. a 25-ös, 28-as és 30-as helynevekkel ! 
30. Bodzások (118) : erdő, legelő. Vö. a 25-.ös, 28-as és 29~es helynevekkel ! 
31. Bodolakút (21) : forrás. Bodola Anta'l tanító szedte rendbe. 32. Bodo
latemető (18) : a Bodola család temetkezési helye. 33. Bogdánhegy (37) : 
szántó. Bogdán-bivt10k vo~<t. Bogáts is említi. 34. Böjtehegy (36) : szántó. 
Val6sz·ínüleg a Böjte családnévvel k~apcsolatos. 35. Borsoshegy (83) szán
tó. Gyenge minőségű földje miatt cs·ak feketeborsó termesztésére alkal
mas. Bogáts is említi. Vö. a 36-os helynévvel ! 36. Borsoshegykerülő. (82) : 
szántó. Az előbbi területet megkerülő határrész. Lásd : Bogáts ! Vö. a 
35-ös helynévvel ! 37. Borsoshegyldélioldal (84) : szántó. Vö. a 35-ös, 36-
os és 38-as helynevekkel! 38. Borsoshegyészakioldal (81) : szántó. Vö. a 
35-ös, 36-os és 38-.as helynevekkel ! 39. Büdöskút : forrás, szántó. (78) : 
Neviét ma már eltünt büdösvizű forrásár-ól kapta. 40. Cigánykert (147) : 
legelő. Cigányok lakták. 41. Cigánysor (26) : utca. Jelenleg cigányok 
lakják. 42. Compó szántó. (76) : Jelentése elhomályosul.t. Bogáts gyűjte
ményében is megtaláljuk 43. Cseremás .(106) : szántó, erdő. Nevét csere
fáiról lmpta. 44. Cseretető (126) : evdő. Ez is a cserefáiról ka,pta nevét. 45. 
Csorgóárka (122) : vfzleve~ető árok, amelyből a falu csl()rgoskútj.a1 kapják 
az iható vízet. 46. Csorgóskút (123) : ilyen kutakba vezették a hegyoldal
ból fakadó tisztavizű forrá$t. Vö. a 2-es és a 73-as helynevekkel! 47. Csu-
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iakszoros (24) : Ösv~ny egy vÍzárok mellett, Csuiak Cyörgy háza mellett 
jön le . az erdőrőL 48. Dónátalja (43) : szántó, kas~á1ó. A Dónáth család 
egykori birtokai mellett fekszik. Kovászna megye monográfiájában: Dó
nátokalja. 49. Dónátok (42) : szántó. Vö. a 48-as helynévvel! Bogáts is 
kijegyezte. 50. Dűlősás (59) : szántó. Vízes, sásos terülte szomszédságá
b.an fekszik. 51. Eger (66) : kaszáló. Nevét egerbokrairól kapta. 52. Eger
bükkösüt (65) : kaszáló. Vö. az 51-es és 53-61-.es helynevekkel! 53. 
Egereleje (67) : kaszáló. Vö. 51-52-es és 54-.61-es helynevekkel! 54. 
Egerelémerrő (69) : út. Vö. az 51-53-as és az 55-61-es helynevekkel ! 
55. Egerhorgas (70) : szántó. Vö. az 51-54-es és 56-61-es helynevekkel! 
56. Egerhosszú (74) : szántó. Vö. az 51-55-ös és az 57-61-es helyne
vekkel továbbá a 99-essel ! 57. Egerjuhada (-) : A mai köztudatban nem 
él. Nem azonos a 100-.as helynévvel. Vö. az 51-56-os és az 58-· 61-es 
helynevekkel ! 58. Eg.erkihágó (69) : kaszáló. Vö. az 51-57 -es és az 59-
61-es helynevekkel !. 59. Egerkiút (65) : forrás. Vö. az 51-58-as és a 60-
61-es helynevekkel ! 60. Egersuvadás (-) : a mai köztudatban nem él. 
Nem .azonos a 164-es helynévv.el! Vö. 51-59-es és a 61-es helynevekkel! 
61. Egerútalja (68) : szántó. Vö. az 51-60-as helynevekkel! 62. Eklézsia
oldal (153) : legelő, szántó. Nevét az egyházi tulajdonról kapta.. 63. Ele'
menő (69) : út. Azonos :az 54-es helynévvel. 64. Eperjes (90) : szántó, ka
száló. Neve a sok ott termő eperrel kapcsolatos. 65. Éskert (151) : legelő. 
A hagyomány szedrut És József tulajdona volt. 66. Falualja (51) : kaszáló, 
gyümölcsös. A falu alatt, északi oldalán fekszik. 67. Fehérkő (116) : er
dő, legelő. A talakt fehéres színű homok. Bogáts is említi. 68. Fehérnép
kút (49) : forrás és .a körülötte lévő szántó, kaszáló. A hagyomány szerint 
a forrást asszonyok foglalták küpübe. 69. Fejérnékútalja (49) : szántó. Ez 
az alak az elnevezést családnévvel hozza kapcsolatba. Vö. a 68-as hely
névvel ! 70. Fejérnékútlábja (49) : szántó. Vö . .a 68-69-es helynevekkel ! 
71. Fekete (48) : kaszáló. N e vét .a talaj színéről kapta. 72. Felsőátal (60) : 
szántó. Vö . .a 4-es, 24-es, 126-os és ll-es helynevekkel ! 73. Felsőcsorgó 
(15) : csorgókút a f.aluban, amelyet a hegyoldalból vezettlék be. Vö. a 2--es, 
45-5G-cs helyne vekkel ! 74. Felsőh.a~tol {61/a) : kaszáló. Vö. a 3-as és 
92-e-s h elynevekkel ! 75. Felsősás (53) : klas•záló. Vö. az 5-ös és 158-.as 
helynevekkel ! 76. Felsőutoa (25) : utc.a, a falu felső, déli részén. 77. Fe
n es (12L1) : erdő . Bogátsnál is megtaláljuk Eredete elhomályosult. 78. Fe
nyő (142) : erdő. Nevét fenyőfáiról kapta. 79. Fenyőaljautca (16): utca a 
falU'ban. 80. Fenyves (142) : Vö. a 78-as helynévvel ! 81. Gálerdeje (143) : 
erdő. Az előtag családnévvel kapcsolatos. Bogátsnál is megta1áljuk. 82. 
Gáspárnéhelye (109) : szántó, k<aszáló. Az elnevezés családnévvel kapcso
latos. Vö. a 173-as helynévvel! 83. Gémvölgye (4ü) : szántó. Vízes terület, 
nevét a valamikor itt tanyászó vízimadarakról kapta. 84. Gyertyánosol
dala (131) : erdő. Mély mart gyertyánfákkaL Innen a neve. Vö. a 85-ös 
helynévvel ! 85. Gyertyánostető (130) : az előbbi edrőrész teteje. Vö. a 
84-es helynévvel ! 86. Hajgálódomb (145) : szántó, erdő. A név eredete 
elhomályosult. Bogátsnál hajgálógomb, valószínűleg sajtóhiba. 87. Ham
mas (119/a) : erdő. Jelentése e1homá·lyosult. Bog.átsnál is megtaláljuk 88. 
Hárombodzás (119) : erdő. Vö. a 28-30-as helynevekkel ! 89. Határhegy 
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(47) : szántó. Fe1dobolyt és Borosnyót választja el. Vö. a 90-91-es hely
nevekk!el ! 90. Határhegyalja (47) : szántó, kaszáló. Vö. a 89-es és 91-es 
helynevekkel ! 91. Határhegykerülő (45) : szántó, kaszáló. Vö. a 89~90-es 
helynev.ekkel ! 92. Hatöl (57) : kaszáló. Vö. a 3~as, 74-es helynevekkel ! 
93. Hegyesorr (103) : erdő. Nevét alakjáról kapta. 94. Hegyfark (-) : a 
név önmagát magyarázza, de a mai köztudat nem ismerd. 95 Hidegkút 
(41) : fo:r:rá:s, kaszáló, szántó. Nevét n~agyon hideg forrásvizéről kapta. 96. 
Hídpusztáj>a (121) : erdő, lege'Lő. A hagyomány szerint azért kellett a pusz
úí.ra hidat készíteni, mert egy nagy esőzés alkalm,ával a föld megcsúszott. 
97. Homlok (137) : erdő. Magasan fekszik és jó kilátás nyílik a környező 
vidékre, innen kapta a nevét. A Monográfia is említi. Vö. a 98-as hely
névvel ! 98. Homlokal}a (138) : erdő, legelő. Az előbbi erdőrész aljában 
terül el. Vö. a 97-es helynévvel! 99. Horgas (70) : szántó. A zsombékos 
terület mi.att a földnyelvek görbén helyezkednek el. Azonos az 52-es hely
név által jelölt tertHet! 100. Hundergödre (139) : erdő, szakadék. Az 
erdő szélén lakott a hagyomány szerint egy Hunder nevű muzsikás, ha
lálát a szakadékban lelte. Innen a név. 101. Hosszú (99) : szántó. Nevét 
a}akjáról kapta. 102. Hosszúkvége (38/54) : kaszáló. Vö. a 101 .. es hely
névvel ! 103. Ikreskút (28) : kettős forrás a faluban. Vö. a 144-es hely
névvel ! 104. Juharfa (148) : 1egelő. Nevét juharfáiiról kapta. Lásd Bogáts
ná1 is. Vö. a 105-ös he1;ynévvel! 105. Ju'harlamező (148) : legelő:. Vö. a 
104-es helynévvel! 106. K!ágadülő (-) : a mai köztudat nem ismeri. 107. 
Kasárbikkegödre (92) : árok bokrokkaL A név eredete iúhtartással · kap
csolatos. Vö. ,a 1'08-as helynévvel ! 108. Kasárbikke (95) : szántó. Bo
gátsnál : Kosárbikke. Vö. a 107-es helynévvel ! 109. Kenderszer I. (98) : 
szántó. A hagyomány szerint ezen a helyen alakult a falu kb. 10 házzal. 
Régi cserepeket i és edényeket t·aláltak szántás közben. Ma kendert ter
melnek 'itt. 110. Kenderszer II. (10) : a falu egyik utcája. Az előtag ere
dete itt elhomá!lyosult. lll. Kerekpusztai (127) : l·egelő. Nevét alakjáról 
kapta. Bogáts is felsorolja. 112. Kertfolyás (152) : legelő. A kertek felett 
helyezkedik el. Eső alkalmáv.ai lbőven folyik be víz innen a kertekbe. 113. 
Kétgáspárnéhelye (110) : szántó, kaszá'ló. A hagyomány szerint két vén
lány birtoka volt. Bogáts is említi. Vö. a 82-se helynévvel! U4. Kétsás
köZie (114): kaszáló. Bogáts is említi. 115. Kétútköze (50) : szántó. Nevét 
elhelyezkedéséről kapta. 116. Kihágó (44) : szántö. Egy magas domb ol
dalán feks7.ik. 117. Kishosszú (73) : szántó. 118. Kónyaszoros (5) : szűk 
étiárá 'a faluban. Eredete csa1ádnév. 119. Kovácshegy (lll): szántó, ka
száló. Az előtag családnév. Vö. a 120-as helynévvel ! 120 Kovácshegyalia 
(112) : szántó. Az előbbi terület alatt helyezkedik eL Bogáts is említi. 121. 
Körtef-ahágó (154) : szántó, legelő. Hegyremászó területen fekszik, ahol 
sok a vackorkörtef·a. 122. Közeppatak (105) : o.atak, kaszáló. A határrész 
közepén valamikor egy forrás is volt. Vö. a 123-as helynévvel ! 123. Kö
zepsőpat.akmelléke (105/a) : kaszáló. A Monográfia is említi. 124. Község
házutca (13) : a falu egyik utcarészlete. 125. Köztemető (12). 126. Külső
átal (62) : k.aszá'ló. Vö. a 4-es. 24-es és ll-es helynevekkel ! 127. Külső
bodzás (117) : erdő. Vö. a 25-ös, 28-30-oas helynevekkel ! 128. Külső
eperjes (91) : szántó. Vö. a 64-es helynévvel ! 129. Külsőutc.a (22) : egyik 
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faluszéli utca. 130. Küpüskút (85) : faküpüvel ellátott forrás. 131. La
doctető (115) : erdő. A Monográfia is · említi. Nevét, a közeli Ladocról 
kapta. 132. Lármafa (141) : legelő, szántó. Bogáts is említi. A név erede
tével kapcsolatban. Vö. Orbán Balázs közlését a f~alunév eredetéről ! 133. 
Majoskút (20) : forrás a faluban. Majos nevezetűek laktak a környéken. 
134. Mákospatak (104) : patak, erdő. A név eredete nem ismeretes. Bo
gáts is említi. 135. Mákospatakorra (125) : az e'lőbb említett erdőrész 
egyik vége. Vö. a 134-es helynévvel ! 136. Malomhegy (30) : szántó. Ma
lom állott a környéken valamikor. Vö. 137-139-es helynevekkel! 137. 
Malomútlábja (34) : szántó. Bogáts is e.mlíti ! Vö. a 136-os és a 138-139-
es helynevekkel! Ma1omútrahejövőláb (33) : szántó. Vö. 136~137-es és 
a 139-es helynevekkel ! Malomútrakimenóláb (31) : S2lántó. Vö. a 136~ 
138-as helynevekkel ! Molnárszoros (3/·a) : szűk utcácska. ·Molnárbá la
kott itt. 141. Nagyhosszú (100) : Nevét különösen hosszú földjeiről kapta. 
142. Nagykút (19) : A legnagyobb, 1egbővizűbb kút ·a faluban. '143. Nagy
pistabászorosa (29) : szűk átjáró a falru között. 144. Nánka~út (28) : Vö. a 
103...,as helynévvel ! Az előtag eredete elhomályosult. 145. Nyak (-) : a 
ma:i köztudat nem ismeri. Bogáts említi. 146. Nyáralja (107) : szántó. Va-
1amikor a hagyomány szerint nyárfaerdő terült el ezen a helyen, ame'lyet 
kiirtötták. Bogáts is felsorolja. 147. Nyirehágó (89) : szántó. Sok nyírfa 
van a közeli oldalban. 148. Nyíresvápa (134) : erdő, kaszáló. Az utótag je
lentése elhomályoS'Ult. Bogáts is kijegyezte. 149. Oláhtemető (2) : az Oláh 
család temetkezési helye. 150. Ösvény (86) : gyakran használt ösvény a 
határban. 151. Ötöl. (56) : k~aszáló. Nevét nagyságáról ~apta. Személyen
ként ennyi jutott belőle. 152. Papkútja (140) : erdő . Az egykori pap ásatta 
a hagyomány szerint. Bogáts is említi. 153. Paptassaalja (135): erdő. Je
lentése elhomályosult. Bogátsnál: Paptassaalya. 154. Ponk (136) : erdő. 
Al-akjáról kapta a nevét. Lásd Bogátsnál is ! 155. RókaUkakoldala (133) : 
erdő. Valamikor nagyon sok róka élt itt. 156. Sároska (75) : szántó .a Zá
gonvize, Sárospataknak nevezett része mentén. Nagyon ritkán 'lesz jó ter
més a gyakori árvizek miiatt. 157. Sárospatak (71) : Vö . .a: 156-os hely
névvel. ' 158. Sás. (55) : ·a falu egyik több helynevet tartalmazó határának 
a neve. Vö. az 5-ös, 59-es helynevekkel ! 15,9. Sáté· (79) : kas12áló. Nevét a 
vízenyős helyet kedvelő növényről kapta. 160. Semmidomb (23) : dom
böcska .a: faluban. A hagyomány .szerint a gyermekek homokkal dobálóz
tak, egy öreget is meghaj1!gá'ltak, s csak akkor voltak hajlandók abba
hagyni, ha az megmondji81 a nevé t. A vá1asz: "Semminek hívnak !". Ha
zamenltek a gyermekek és ezt mondták : "Megha jigáltuk Semmi bácsit ! " 
Innen a név. 161. Sepedék (39) : kaszáló. Nevé t ez is a vízes területről 
kapta. 162. Sóhajtető (101) : szántó. Eredetére nem tudnak magyarázatot. 
163. Sóhhe1ytető (144) : 1szántó. Nevét fehér1es homokjjáról kapta. Bo
gátimál ilS megtaláljuk 164. Suv.adás (80) : szántó. Nevét omlós mart járól 
kapta. Nem azonos .a 60-'as helynévvel ! 165. Szejkőkút (129) : legelő. er
dei forrás. A hagyomány szerint sok szajkó ivott ebből a forrásból. Bo
gátsnál : Szajkókíút. 166. Szilvárahágó (102) : szántó. A hagyomány sze
rint az erdős2élen valamikor sok szilva::Ea volt. Bogáts is lejegyezte. 167. 
Szorosalja (52) : kas2láló. A f~alu alatt, egyik szeros közelében terül el. 
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Bogátsnál is megtaláljuk 168. Szöllőhegye {112/a) : szántó. Valamikor 
szőlőt akartak ide telepíteni, sikertelenül. Bogátsnál : Szöllőhegy. 169. 
Tamáshegy (149) : legelő. Az előtag eredete elhomályosult. 170. Tanárkapu 
(l): a f•alu főbejárata. 171. Tegzőtemető (17): ·a Tegző család temetkezési 
helye. 172. Telekhegy (88) : szántó. Az első feldobolyi települések egyike. 
Bogátsnál is, a. Monográfiában is szerepe1. 173. Telekhegyólidala (87) : 
szántó. Az előbb'i hely ahóbb része. Vö. a 172-es helynévvel! 174. Térne
tőutca (ll) : a falu egyik utcája. 175. Templomutca (6) : a falu egyik kis 
utcája. 176. Tízöl (63) : kaszáló. Személyenként tízölnyi terület járt. 177. 
Torok (108) : szántó. Nevét ·~lakjáról kapta. 178. Tőkrés,árok (-): a mai 
köztudat nem ismeri. 179. Utaljla (77) : szántó. A Monográfia is említi. 
180. Vajdegre (- ) :kaszáló. Arlatközlőm hallotta a nevet, de a helyét nem 
tudta megjelölni. Jelentése elhomályosult. 181. Vaspéter (96) : szántó. Na
gyon meredek oldal, a Vas Péteré volt. Lásd Boglátsnál is! Vö. a 182-es 
helynévvel ! 182. Vaspéterhelye (96) : szántó. Vö. ·a 181-es helynévvel! 
183. Vasszoros (14) : a. falu egyik szük átjárója. Nevét Vas Andrásról kap
ta. 184. Zágonvize (72) : patak. A feldobolyi határt választja el a Irudóci 
és a zágoni. határtól. Egyik alsó szakaszát Sárospataknak nevezik. Vö. a 
157 -es helynévvel ! 

.*** 
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