
Nyarad földrajzi nevei 

/. A vizsgált terület: 

Nyárád község Veszprém megye északnyugati részé
ben, Pápától mintegy 10 km-re, a Győr— Pápa— Szom
bathely útvonal mentén helyezkedik el. Szomszédos 
települések: Mihályháza, Kistimapuszta, Borsosgyőr, 
Pápadereske, Dáka, Nagyalásony, Dabrony, Nemes-
szalók. 

A falu történetéről, főképpen régebbi történetéről 
nem sokat tudunk. Okleveleinkben 1347-ben említik 
először. Akkor magister Chenig birtoka volt. 1488-ban 
már mint nagy falut emlegetik Szapolyai István bir
tokai között. A falu a középkortól kezdve Ugod 
várának tartozéka, majd a 17. század második felében 
a pápai uradalom része lesz. Urai : a Csoron majd az 
Esterházy családok. 

1552-ben a még helyben lakó jobbágyok is elme
nekültek a törökök elől, és üresen hagyják a falut. 
1556-ig minden évben megismétlődik a „futás", és 
többet élnek az erdőben, mint tűzhelyeik mellett. 
Később, Buda felszabadulásakor, és az utána követ
kező korokban is nagy népi veszteség érte Nyárádot. 
Sőt a török kiűzése után se sokat változott a helyzet. 

A megélhetési lehetőségek kedvezőtlenek. A határt 
még a 18. században is kétnyomású gazdálkodási 
móddal munkálják. Egyedüli megélhetési lehetőség a 
földmunka. Az állattenyésztés csak kisegítő foglalko
zás. Legelőjük saját határukban, meg az antalfai és 
petendi pusztákon elégséges. 1801-ben a jobbágyok 
birtokában 3144 juhot írtak össze. Sertéseiket a Bakony 
makkjára hajtották. Egy gazda állománya átlagban 
13 darab (1734). Kisebb jelentőségű a szőlőművelés. 
Szőlőhegyük a 17. században gondozatlanság miatt 
elpusztult. Újra nem telepítették. Valószínű, hogy a 
talaj nem volt alkalmas a bortermelésre. A pénzke
reset csekély, legfeljebb fuvarozás Pápára, ahová áruik
kal piacra járnak. Adózásuk hagyományos. Szerző
désük még 1786-ban sincs. 1705-ben pénzadót még nem 
fizetnek, csak robotot szolgáltatnak : az uraknak kilen
cedet, a győri püspöknek tizedet adnak. Peres ügyeik az 
Esterházy család pápai úriszékének joghatósága alá 
tartoznak. 1768-ban eltörölték a kilencedet. Igaz, to
vábbra is jobbágyok maradtak, de helyzetük javult. 
Valószínű ennek köszönhető, hogy népesedése ekkor 
vett nagyobb lendületet. Az emelkedés azonban nem 
sokáig tartott. 1785 — 1829 között ismét csökken a falu 
lakossága, s csak kb. száz év múlva állapodik meg, 
a vándorlások lecsillapodásával és a természetes sza
porulat következtében. A népesedés számának alaku
lását befolyásolták a területszervezési intézkedések is. 
1928-ban a Böröcz-majort Nyaradhoz csatolták, az 
addig Nyaradhoz tartozó Nyires-majort Dákához, 367 
kat. holdat pedig Dabronyhoz és Nemesszalókhoz 

csatoltak. A község Pápa város közelsége ellenére 
lassan iparosodik. 

A vallási villongások Nyárádot sem hagyták érin
tetlenül. A lakosság csaknem kivétel nélkül református 
volt, de miután a falu katolikus földesúr kezébe került 
összeütközések történtek. Katolikus plébánost hoza
tott ide. A református templomot elvették a hitújítók, 
helyette egy fatemplom épült. A türelmi rendeletig a 
szomszédos faluba — Mihályházára — jártak temp
lomba. Az adatokból úgy látszik (L. az adattári rész
ben a megfelelő helyen!), hogy a 16. század végéig a 
falu nevének két változata élt egymás mellett: Nyár
ágy és Nyárád. Csak a 17. század végétől kezdett 
megszilárdulni a mai alak. Magyar eredetű név. Való
színű, hogy nyárfaerdővel szegélyezett vízfolyás mel
letti települést jelentett. 

1945-ben megváltozott a helyzet itt is. A föld a 
dolgozók kezébe került, akik végre elkezdhették a 
szebb és jobb életre való berendezkedést, melynek 
alapja most is a földművelés és állattenyésztés. A falu 
régi elkülönülése katolikus és református részre, a 
tsz-ek alakulásakor is érezhető volt. Külön alakult egy 
„katolikus" és egy „református" termelőszövetkezet, 
Aranykalász és Egyetértés névvel. Néhány év után a 
tsz-ek vezetői, de a járási vezetőség is úgy látta, hogy a 
fejlődés nem engedi meg az ilyen elkülönülést, s 1962-
ben az egyesülési javaslatot a tagok elé bocsátották, 
akik „Egyetértés" néven egy új termelőszövetkezetet 
alakítottak. Ma már a falu déli részén egy szépfekvésű, 
hatalmas majorral rendelkeznek, amelyet a falun át
haladó főközlekedési úttal műút köt össze. A közös 
gazdálkodásra való áttérés sok nehézséget hozott ma
gával (gépek, gazdasági épületek hiánya, munkaerő
hiány, stb.). Nem volt problémamentes ezek megol
dása. Időbe tellett, de többnyire sikerült. Ha lassan is 
de gyarapodott a tsz vagyona. Az állami segélyek, a 
tsz-rendelkezések segítenek visszahozni a fiatalokat. 
Egyre többen látják biztosítottnak jövőjüket a tsz-ben, 
s így „menhelyükről" a gyárakból visszatérnek falu
jukba, Nyaradra is. 

A felszabadulás utáni fejlődést a falu kulturális és 
építkezési mozgalmán keresztül lehet lemérni. 1948-
ban a volt jegyzőirodákból átalakítással kultúrházat 
építettek. 150 férőhelyes és egy nagy színpada van. 
Itt rendezik a községi ünnepeket és gyűléseket. He
tente kétszer — vasárnap délután és este — filmvetítés 
(keskeny) van, amelyet elég szép számmal látogat a 
falu lakossága, főként a fiatalok. 1956 után egy klub
helyiséggel bővült, amely egyben könyvtár is. Hetente 
kétszer tartanak összejöveteleket a fiatalok. Irodalmi és 
sportvetélkedőket rendeznek. 

Az oktatás terén is hatalmas változás következett be. 
Eddig (1945) két — kéttantermes — iskola volt a 
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faluban. Egyik a reformátusoké, a másik a katoliku
soké. Ez a különválás az iskolák államosításával meg
szűnt. A tanítás 1964-ig ebben a korszerűtlen 4 tan
teremben folyt. 64-ben a községi tanács ehhez még egy 
4 tantermes modern, a mai kornak megfelelő iskolát 
épített. A nevelők száma is gyarapodott. Míg 1945 
előtt 2 pedagógus tanított a faluban, ma 10 nevelő 
oktatja korszerű módon korszerű ismeretekre a gye
rekeket. A falu műveltségi szintje jónak mondható. 
Mindenkinek megvan a 8 általános osztálya. A fiatalok 
— iparitanulók — elhelyezkedéséről a termelőszövet
kezet gondoskodik. A gépkocsivezetők és traktorosok 
a fiatal termelőszövetkezeti tagokból kerülnek ki. 
Az idősebbek is tanulnak, 1967-ig négyen szereztek 
mezőgazdasági technikumi érettségit. 

A falu gazdagodását jól tükrözik a lakásépítkezések. 
A 22 év alatt 40 új lakást építettek, s 20 régi lakást 
alakítottak át 2 szoba összkomfortos lakássá. Azok az 
emberek akik régen moziba sem jártak — ez volt az 
egyetlen szórakozás — ma televíziót néznek. A köz
ségben 60 televízió van, s szinte minden család ren
delkezik rádióval. 

A közlekedési viszonyok jóknak mondhatók annak 
ellenére, hogy a legközelebbi vasútállomás 7 km-re 
van a falutól. A MÁVAUT menetrendszerinti járatai 
minden igényt kielégítenek. 

/ / . A gyűjtés és feldolgozás módszere. 
Névgyűjtésemnek kettős iránya volt. A mai nyelv

használatban meglevő földrajzi neveket, és a meg
őrzött régebbi neveket igyekeztem összegyűjteni. 
Gyűjtésemben szerepelnek a hivatalos névadások 
eredményeként létrejött földrajzi nevek is. Oly föld
rajzi neveket is közlök, amelyek a határrendezések óta 
nem Nyaradhoz tartoznak. Indokom az, hogy a név
adás e község lakóinak nevéhez fűződik. A neveket 
betűrendbe szedtem. Egy-egy névnél több változatot 
is feltüntetek. Az első alak mindig a köznyelvi, az 
utána álló a nyelvjárási alak. A beszélt változatok 
bemutatására 1—2 példamondatot is közlök. Egyes 
helyeken a levéltárban talált anyagból idézek monda
tokat vagy mondattöredékeket. Ha az elnevezéshez 
valamilyen esemény, vagy történet fűződik ugyancsak 
közlöm. Gyűjtésem aránylag kis területet foglal magába, 
tehát a névanyaga nem túl bőséges, de a lehetőségekig 
teljes. Térképet is készítettem, melyen északról az óra 
járásával megegyező irányban haladtam a nevek elő
fordulási helyének jelölésével. Ezt a számot a nevek 
után tüntettem fel. 

/ / / . A belterület földrajzi nevei: 

Akácás; Agá с ás 18. A Malommal szemben levő, néhány 
akácfából álló erdő. A pásztorok pihenőhelye. Ha vándorló, 
csavargó cigányok jöttek, akkor azok itt telepedtek le. 
1964-ben teljesen kiirtották, s a helyén most kavicskiterme
lés folyik. 
„Az Agácásba megin cigányok telepettek". 

Aranya János utca; Arany ucca: 23 + 39. A műút két olda
lán húzódó, mintegy 1,5 km hosszú utca. A Malomtól a 
Pap-tagig tart. A hivatalos neve az idők folyamán változott: 
Sztálin, Rákosi majd Arany János. A lakosság ettől füg
getlenül csak a Malom utca elnevezést használta és hasz
nálja. A falu központjától keletre levő részét nevezi a lakos
ság Malom utca néven, a nyugati részét inkább Celi út 
néven emlegetik. 

„A Malomuccábu ehejeszték a bótót". 
Balázs Varga kocsma; Kiskocsma 5/1. Ma is élő öreg 

bácsika a kocsma névadója és tulajdonosa. Az épület ma is 
megvan, tulajdonosa lakja. Kocsma voltáról ma már semmi 
sem árulkodik, utcai ajtaját befalazták. A két vallás szem
benállása a „kocsmázásban" is megmutatkozik, ugyanis 
ezt a kocsmát csak a reformátusok látogathatták. 

Barátmajor ; Böröcmajor 17. A Tímai földek és Proletár 
között található major, melyen mindig csak egy család 
lakott. Egy hatalmas családi házból, néhány gazdasági 
épületből és a körülötte elhelyezkedő száz kat. holdnyi 
szántóból állt. Első urai a Zsuppánok voltak. Később 
Barát Ferenc vette meg, s hosszú időn át az ő tulajdonát 
képezte. Neve is innét származik. Legutolsó gazdái Böröcök 
voltak, ezért él a névnek ez a változata is. Jelenleg csak a 
szántóterületet jelzi ez a név, hisz a lakóház elpusztult. 
Böröcék 1953 körül beköltözködtek a faluba. Az épület 
nagyrészét széthordták az arrajárók. 

,,A Barátmajorná jó búza terem". 
Bibic-tag; Bibictag 22. A Disznó-járástól délre, a Gödör

aljai-rétekig húzódó terület. A Disznó-járás vizes, mocsaras 
részén bíbicek tanyáznak. Ha valaki, vagy valami meg
zavarja őket sikongva, vijjogva röppennek fel, s csapatostól 
keringenek. 

„Valami mëgin' zavargya a bíbiceket". 
„A Bibictagba sok bibictojást talátam". 
Biber 27. Temető út. A Homok-bánya mellett, a Temető

höz vezető út. Jellemzője, hogy a dombról lefolyó víz vájta 
ki. Akácfákkal borított, partjai két-három méter magasak. 
A kb. 4—5 méteres keskeny úton nagyon nehéz a közleke
dés. 

„A Bíberbe csak e' szekér fér el". 
Béka utca 16. Béka ucca, Szabaccság ucca. L. Szabadság 

utca! 
Bika-istálló 2. A falu középpontjában levő kocsma udva

rán volt a Bika-istálló. 1957-ig 10—12 apaállatot gondoztak 
benne. A környékén nem igen mertek elmenni az emberek 
—• főleg a gyerekek —, mert egy-két felbőszült bika már 
több embert széjjeltaposott. Jelenleg üres az istálló. 

„A Bikaistállóba' bömbőnek a bikák". 
„A Bikaistállóná nëm tanácsos ëmënni". 

Bika-rét; Bikarét; Bikariét 9. A Pásztorház mögött talál
ható kaszáló. Az itt összegyűjtött szénából etették a biká
kat, sőt gyakran előfordult az is, hogy egy-egy bátrabb 
bikagondozó idevezette az állatokat legeltetni. 

e 
„A Bikaríten sok gomba terem". 
Bitva-hid; Kőhid; Négylikú hid 20. L. Kőhíd alatt! 

Cigány-telek ; Cigányok; Cigánok 15. A faluban letelepe
dett cigányok tanyája ez a néhány bomlófélben levő ház. 
Korábban a Kertek alján és a falu szélén éltek. Ide 1948 
körül költöztek be. 

„A Cigányokná talâkosztam a kocsivá". 
Celli út; Celiut 39. Győrből induló, Pápán, Nemesszaló-

kon át Celldömölkre vezető műút, melyet 1960-ban építet
tek. Korábban egyszerű kövesút volt. A téli hónapok idején 
gyakran ma is járhatatlan, mert a meredek partjáról lefújt 
hótömeg az úton gyűlik össze. Az Arany János utca nyugati 
fele. 

Domb 25. A Pápa — Szalóki út déli oldala a falu egyik 
legmagasabban fekvő része. A tövében nyúló utcát jelölik 
ezzel a névvel. 

„Emëgyëk nagyanyámhó a Dombra". 
„A dombinammama sok cukrot hozott". 
Dózsa György íííca,Dózsaucca;Godena 36. A volt Imre

kerttől délre induló utca. Folytatása a Podári út. 
„A Godenába is laktak cigányok". 
„A Godenátú nyugatra van a Telep". 
Emil-domb 14. L. Homok-bánya alatt! Homok-bánya, 

Toldi-domb. 
Faiskola 35. Az Imre-kerttől K-re, a Godena utca első 

házának a helyén — a kb. 1—1,5 holdnyi területen — az 
1940-es évekig faiskola volt. Azóta lakóház épült a helyén, 
s így ma is csak ritkán használják ezt a nevet. 

Fé kút 3. Fékut. A falu közepén a bolt előtt található kút. 
1960-ig kerekes kút volt, ma szivattyús. A kút nagyon hideg, 
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ízletes vizét mindenki szereti. Ünnepi alkalommal még a 
falu végéről is eljöttek ide vízért. Korábban a szórakozni 
induló fiatalok gyülekezőhelye volt. 

„A Fékutrú hozzá vizet"!,, 
,,A Fékutná lesz estére a gyülekező". 
Forrás híd Kecskehíd 38. L. Kecskehíd! 
Főszeg; 11. Főszég, Ószeg. A Kossuth utcát nevezik Fő 

utcának. Az utca északi végét Főszegnek nevezik. 
„Emëgyék a Főszegre apámékhó". 

A falu két utcából állt; az országút mentén elhelyezkedő 
rövidebb, s az útra merőlegesen nyúló hosszabb utcából. Itt 
élt a lakosság többsége. 

Fő utca; Fő ucca, Kosút ucca. 6. L. Kossuth utca alatt! 
Godena 36. Godena ucca. Az Új-falu egyik része, egy 

hosszú utca. Az Imre-kertnél kezdődik, s a Podári út men
tén a falu végéig húzódik. A tavaszi és az őszi esőzések 
idején járhatatlan utcát 1965-ben leöntötték betonnal. 

Gyöp szer 37. A Gyöpszer az Új-falu legnyugatibb szélé-
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nél, az Arany János utca egyik ágát adja. Csupán néhány 
száz méter hosszú ez a mezőre néző félsoros utca. 

,,A Gyöpszerbe kő hajtani a disznókat". 
Hangya 5. A Kossuth utca falutól távolabbi részén levő 

kiskereskedést nevezték így. Az 50—52-es évek körül zárták 
be. Ma lakóépületnek használják. 

„Menny el a Hangyába illesztőér!" 
Homok-bánya;Emil-domb;Toldi-domb 14. A falu köze

pén levő 8—IOmeter magas domb jóminőségű homokot tar
talmaz. Kitermelése már az ötvenes évekótafolyik,deméga 
fele sem fogyott el. A kitermelésnél a gyorsaságra törekvő 
munkamódszer sok bajt okozott már. Először a domb 
alját vájják ki, így az alapját vesztett földtömeg leomlik. 
A leszakadó homok már több embert betemetett. 1950-ig 
egy Emil nevű nagygazda tulajdona volt. Az erejéről híres 
tulajdonost Toldinak becézték. Az ő nevét használták a 
tulajdonában levő domb elnevezésére. 

,,Apád êmënt a Bányába homokér". 
,,A Toldi-dombon jól lehet csúszkálni". 
„Kiűtek a legények a Toldi-dombra kártyázni". 
Imre-kert 42. Az országút és a Godena érintkezésénél 

egészen 1965-ig megvolt ez a háromszögalakú cédrusfákkal 
bekerített terület. 1937 körül telepítette egy Imre nevű 
egyházi gondnok. A faluba érkező püspök tetszését akarta 
megnyerni vele. 

Jáger-domb 34. A Temető és a Paplak között levő domb 
neve. Valamikor erdő borította, csak az idők folyamán 
egyre jobban kiirtották. Gyakran jártak erre betyárok is. 

Jáger-ház31/a. A Vadászházzal szemben található épület, 
„előkelő" vadászok, urak látogatták. 

Jáger-kút 33. Jáger-kut. A Jágerház előtt levő kút. Kb. 
1955-ig kerekes, tekerős kút volt, de átalakították szivattyús
ra. Mélységéről híres. Annak ellenére, hogy dombon van, 
vízmennyisége bőséges. 

,,A Jágerkutbú sok betyár ivott". 
Jegyző-kert 44. A mai postahivatal volt a jegyző lakása. 

Az épület végében levő néhány holdnyi terület volt a 
Jegyző-kert. Ennek egy részét konyhakertnek használták, a 
másik része a Templom-dombig nyúlt s itt homokot kezdtek 
bányászni. Már egészen közeljártak a templomhoz, amikor 
beszüntették a kitermelést, nehogy veszélyesztesse a templo
mot. Jelenleg itt kézilabda-pálya van. 

,,A Jegyzö-kertbü' tilos homokot hoznyi". 
Kanászház 10. L. Pásztorház! 
Kapuszin; Kapusziny 1. A Kocsma udvarán nyolc kő-

lábon álló tető. A Kocsma régebben vendégfogadó volt. 
Ide tértek be éjszakára, akik este erre utaztak és kocsijukat a 
Kapuszinbe állították. Ilyen célra ma már nem igen hasz
nálják. Rendeltetése teljesen megváltozott. Nyáron a búcsúi 
táncmulatságok színhelye. 

Katolikus templom 41. A katolikus templom egy nagyon 
szépfekvésü dombon van. Eredetileg a reformátusoké volt, 
de 1600 körül elvette tőlük a katolikus vallást terjesztő 
gróf. A reformátusok új templomot építettek maguknak, a 
mai Kossuth utcában. 

Kecskehíd; Forráshid; Szalókihid 38. Leggyakrabban a 
Forráshíd elnevezést használják. A falu Szalók felőli szé
létől 200 méterre folyó Éren található híd. A mai alakját 
1960 körül kapta. Előtte egyszerű bolthajtásos kőhíd volt. 
A Kecskehíd elnevezés eredete ismeretlen. Az áttanulmá
nyozott levéltári anyag, se az adatközlőim nem tudták meg
indokolni az elnevezést. 

,,A háború alatt a németek főrobbantották a Kecskehidat" 
,,A Forráshidná összeütközött két au tó" . 
Kerék-tó 8. Az Öreg-falusi kertek alatt levő lapos rét. 

Csak a száraz nyári hónapokban lehet használni. A kora 
őszi esőzésektől kezdve vizes, ingoványos. Vízzel borított 
részét így tóhoz lehet hasonlítani. 

,,A Keréktón jól lehet korcsolyázni". 
Kert-alja; Kertajja; Kertalla 4. Az Öreg-falusi kertek alatt 

lévő szőlő-gyümölcsös megkülönböztető neve. 
„Emëgyëk a kertalá szöllőér!" 
Kocsma l /a . Ma szövetkezeti kocsma, régen uradalmi 

vendéglő volt. Érdekessége, hogy csak a katolikusok láto
gatták. 

Kossuth Lajos utca; Kosút ucca; Főucca 6. A falu köze
pétől északra induló utca. Fő utcának nevezik, mert a 
Malom utca mellett ez a legrégebben betelepült szakasz. 

,,A kanász az Öregfaluba kezd_durrogatni". 
,,A Főuccába van a reformátusok temploma". 
,,A Kosut uccába artézi víz folyik". 
Kovácsműhely ; Kovácsműhel 43. A Postahivatal mellett 

van ez a Kovácsműhely, melyet ma nem használnak. Üre
sen, berendezés nélkül áll az út szélén. 

,,A Kovácsműhelyné lësz reggel a munkaelosztás". 
Kű-híd; Kühid; Négyliku hid 20. Bitva-hid. Pápáról ezen 

a hídon keresztül lehet bejutni a faluba. Az itt folyó Bitván 
nyújt átkelési lehetőséget. 

, , . . -a Nyárádi Kőhídnak szokott az árvíz folyni". 
Malom 21. Ezen a néven a falu végénél, a Bitva folyón 

levő malmot emlegetik. 1948 előtt a vízzel hajtatták, ekkor 
átépítették elektromos meghajtásúra. 

„Ementünk a Malomba galambér". 
Malom-eleje ; Malomeleje 21/a. A Malom előtti és mel

letti gyümölcsösök neve. 
Malom utca; Malomucca 23. Az Arany János utca keleti, 

a Malom felé eső részét nevezik így. 
Mocsolya; Mocsola 19. L. Vízmocsola! 
Négyliku-híd; Bitvahid 20. Négyliku hid, Kő-hid. L. 

Kőhíd! 
Netovább utca; Netovábbucca 24. Táncsics ucca. A hiva

talos neve Táncsics Mihály utca. A Malom utcából a 
Cigány-telekkel szemben dél felé haladó utca. Kb. 250—300 
méter hosszú. Az utca végében egy három-négy méter 
magas domb van, ami szinte eltorlaszolja az utca végét. 
A gyerekek kedvenc ródlipályája. A dombtetőről egészen a 
Cigány-telekig elcsúszik szánjuk. 

„Sokan szánkóznak a Netovább uccába". 
,,A Netovább uccábú csak ëgy kijárat van". 
Öreg falu; Ó-falu I. A falu első lakói reformátusok voltak. 

Gróf Esterházy hívta be a katolikusokat, akik a falu másik 
végén telepedtek le. Ezt a részt nevezték el Új-falunak. 
Külön kocsmájuk és boltjuk volt. Mindenki csak a maga 
kocsmájába mehetett. 

„Miután a püspök buzdítás, intés, oktatás útján az 
eltérteket visszaterelni nem tudta, kiment a templomot tőlük 
visszafoglalni. Magával vitte valami Biti nevű szolgáját, aki 
igen népszerű ember lévén a plébánia lakhoz gyűjtvén össze 
a népet. S az alatt, mig ez a népet visszatérésre serkentette, a 
püspök elment a templomba, s ott misézett. Végezvén 
miséjét nekik forma szerint kijelentette, hogy a templom 
ezen tul az övék nem lehet, miután ő abban misézett, s hogy 
a jövőben katolikus templom fog lenni. De sajnos csalatko
zott, a nép megrögzött maradt, s inkább új templom építé
séről gondoskodott. Mit tett tehát a püspök, hogy Nyaradon 
ne csak templom, plébánialak, hanem hivő nép is legyen? 
Mint a hagyomány beszéli, nagy ígéretekkel katolikus 
lakókat hitt ide közel és messze tájról. Nekik sessiokat adott, 
többeknek ökröket ajándékozott, ismét másoknak segedel
mekkel hízelgett. így tévé ő le alapját a nyárádi plébániának 
és mivel a napnyugati részen, közel a templomhoz külön 
telepitette le őket, így egy egészen különvált falut is alapí
tott. Ezért neveztetik még manap is a református, mint 
régibb Öreg-, illetve Ó-Falunak, a katolikus rész, mint 
újabb, Új-Falunak". 

(História Domus. Parochie Nyárád. Spránszki Ferenc 
plébános 1862. dec. 10.) 

Ószeg 11. Föszeg, Ószeg. L. Főszeg alatt! 
„Emëgyëk a Főszegre". 
„Az Oszegen télen nagyon hideg van". 
Pap-kert 30. Papkert. A plébánia épülete mögötti domb, 

mely szőlő és gyümölcsös. 
„A Papkertbe megyünk szőlőt szedni". 
Pásztorház ; Kanászház 10. A Főszegen 1863 előtt épí

tettek a birtokosok a pásztor számára lakást. A lakásban 
általában két család lakik. A sertés- és a tehénpásztor. 

„A Kanászház előtt nagy a víz" 
„A Pásztorházba összeverekedett két kan". 
Az 1863-as „elkülönözési földkönyv" már említi. 
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Református templom 7. A Kossuth utca közepe táján 
építették templomukat a reformátusok. 

L. Katolikus templom alatt is ! 
Sárállás 13. A Gyöp nyugati szélén levő, árokszerü be

mélyedés, amely összegyűjti a rétről lefolyó vizet. Csak a 
nyári hónapokban szárad ki. Ilyenkor magas füvet kaszál
hatnak róla. 

,,A Sárállásba jót tunnak harapni a marhák". 
Szabadság utca 16. Béka ucca, Szabaccság ucca. A Malom 

utca egyik rövid ága. Az utca melletti vizenyős részen sok a 
béka és csendes időben a kuruttyolásuk messze elhallatszik. 
Ezért nevezik Béka utcának. 

Szibéria 12. A téli hófúvások idején valóban Szibériához 
hasonlít a Fő utca felső vége. Az utca kezdő szakasza É — D 
irányú, ezért az északi szél itt érezhető legjobban. Néhány 
ház után elfordul az utca, megváltoztatva irányát, a kanyar 
a szél sebességét is csökkenti. Ezért csak a felső szakaszon 
tombol erősen a vihar, ez a rész hasonlít télen egy szibériai 
tájhoz. 

Táncsics Mihály utca 24. Netovább ucca L. Netovább 
utca! 

Tanító-kert ; Tanítókert 26. Az iskola mögött 0,5 holdnyi 
terület. Amikor még egy tanító volt a faluban ő kapta ezt a 
földrészt müvelésre. 

,,A Tanitókertné ütettem fát". 
Temető 28. A község temetkezési helye. 
Temető-föld; Temetőföld 29. A falu temetője melletti tíz 

holdnyi szántó neve. 
„Biborér mentünk a Temetőhöz, amikor közeledett a 

vihar". 
Temető ut; Temetőut 27. Biber. L. Bíber! 
Templom-domb; Templomdomb 40. A volt Jegyző-kert 

mögötti 8—10 méter magas domb, amelynek tetején van 
ma a katolikus templom. Régebben a reformátusoké volt. 

Toldi-domb; Toldidomb 14. Emildomb; Homok-bánya. 
L. Homok-bánya! 

Új-falu; Újfalu II. A falu délnyugati része, amelyet gróf 
Esterházy telepített le. 

(Bővebben 1. Nyárád történeténél!) 
Vadászház 31. A Jáger-dombon található, a volt erdő

kerülő háza. Körülötte ma már több ház épült, de régebben 
csak egyedül állt itt. A vadászok és betyárok látogatták. 
Jellegzetes épület, mindenigényt kielégített. Közepén folyosó 
húzódott végig, alatta pince volt. Homlokzatát egy szarvas
agancs díszítette. Böröczék laktak benne. Juhászok voltak, 
így gyakran találkoztak Savanyu Jóskával. Adatközlőim 
a következő történetet ismerik: „Böröcéknek vót egy szíp 
szűrük, amit szeretett vóna a betyár. Többször is kérte. 
Egyszer ellopta, s csak akkor vették észre, amikor már a 
kertbe vót. Kéccer-háromszor utána kiátottak : ne vidd el a 
szűrömet! A magáét ledobta a kertné'. Többet nem gyütt 
idë. A szűribe vót ë kefë, ë fokos és ëgy tükör. Ezek azúta 
is megvannak, de a jó szűr meg a szegedi börtönbe ro-
hatt ë." 

Vizmocsolya; Vizmocsola; Mocsola 19. A Malommal 
szemben, a Bitva bal és jobb partján levő gödröket nevezik 
így. Átlagos mélységük 4 méter.Kenderáztatásra használták, 
főleg a Bitva töltötte meg őket vízzel. Több család közösen 
ásta és használta a gödröket. A veszprémi levéltárban talált 
1863-as Egyezség már közös használatukat emlegeti. 

,,A Mocsolákat már nem használják". 
,,A Vizmocsolát évente tisztítani köllöt". 
(1863. Egyezség. Veszprémi levéltár.) 
Zöld-kereszt 41/a. Az országút mellett, a Katolikus 

templom előtt áll ez a kereszt. Nevét építtetőjéről, Zöld 
Jánosról kapta. 

IV. A külterület földrajzi nevei: 
Adács-dülő; Ádácsdüllő 97. Ezzel a névvel már az 1860-as 

évek levéltári anyagában találkoztunk. A leírások alapján 
a Hosszú-földek déli csücskét nevezték így. 

(Egyetség: 1861. Veszprémi levéltár.) 
Agyag-bánya; Agyagbánya 32. A községtől délkeleti 

irányban, mintegy 500 méterre 6—7 méter magas domb 
emelkedik, amely jóminőségű sárga agyagot rejteget. Kiter

melését már az 1800-as évek derekán megkezdték. Ebből a 
földből épült fel maga a falu is. A bánya még nem merült ki 
de ma nagyon kevés a kitermelés, mert a téglagyár messze 
van (8 km). A vályogvető cigányok tanyája is itt volt. Fel
színe füves-cserjés. 

„Emëgyëk sárgafődér a Zagyagbányába". 
,,A Zagyagbányába' kevesen dógoznak". 
Agyag-gödrök ; Agyaggödrök 33. Az előbb leírt bánya 

környékén több helyen is megkezdték a kitermelést, de 
abbahagyták. Az elszállított föld helyén a gödrök ma is 
megvannak. Bokros, bozótos terület. 

,,A róka az Agyaggödrökbe horgya a csibéket". 
Akol-hegy; Akolhegy 87. A határ délnyugati részében 

elterülő erdő szélénél van egy kicsi domb, ahol valamikor 
birkaakol volt. Nevét neki köszönheti 

,,A gyerek az Akohëgyën legetet". 
Akolhegyi-dülő; Akóhegyi düllő 92. A fent leírt területtől 

északra elterülő szántóföldek neve. 
,,Az Akóhegyi düllöbe' evágta a gyég a kukoricát". 
Alásonyi út ; Alásonyiut 89. Dabronyi ut. A Szalóki főút

vonalról, a falutól 600 méterre déli irányba haladó kocsiút. 
Ezen lehet Dabronyon keresztül Alásonyba menni. 

Alsó-Dereske-megye; Ósódereskemegye 27. A falutól 
keletre, Dereske faluval határos szántó neve. Közepes 
minőségű földek. Lapos fekvése miatt gyakran víz borítja. 

,,Az Osodërëskemëgyét mëgin víz boríttya". 
Alsó-Disznópáskom; Ósódisznópáskom 85. A Páskom 

nevű erdő keleti része, ahol régebben disznókat legeltettek. 
A disznólegeltetés megszűnt, az erdő egy részét kiirtották, 
de a szántóföldek örökölték a nevet. 

,,Az Ósódisznópáskomba kő vinnyi a zebédët". 
Alsó-Haraszt ; Ósóharaszt 111. A Haraszt nevű szántó

terület falutól távolabb fekvő része. 
Alsó-Malom; Ósómalom; Öregmalom; Hársasmalom40. 

Felső-Malom. A Bitva folyó mellett, a falutól 1 km-re levő 
malom. A faluban ez volt az első malom. Később építették 
a másikat, s akkor keletkezett a név megkülönböztető eleme. 
Jelenleg nem üzemel, raktárnak használják, mert az 1962-es 
folyószabályozás óta a Bitva mintegy 50 méterre tőle 
keletre folyik. Ez volt a jobbágyak malma. 

,,Az Öregmalomná für önnek a gyerekek". 
Alsósédi-dűlő; Ósósédi düllő 12. A Séd patakkal érint

kező dűlő falutól távolabbi része. Szántó. 
Állási út; Állásiut 90. Egy 1760-as térképen találkoztam 

ezzel a névvel. Az Alásonyi út egyik ága. Az elágazástól 
2 km-re a szintén csak ezen a térképen található Kios Tóo 
mellett vezet az Állási út. Ma a Dabronyi nevet használják. 
(Veszprémi levéltár. Cím nélküli térkép, 1760.) 

Alló-kút; Álókut 69. A határ déli területén található 
Erdőjuss dűlőben van. Forráskút. Jó ivóvize volt, évente 
tisztították. Egy csatorna vezeti ki belőle a fölösleges vizet. 
Szintje így állandó. A víz mennyisége még nagy szárazság 
idején is változatlan. Ma elhanyagolt állapotban van. 

„Az Álókutnak mindig jó vize vót". 
Allókút i-dülő ; Álókutidüllő 68. Az előbb leírt kút kör

nyékén levő szántók neve. 
Bakonyéri vízmosás; Bakonyéri-vizmosás 49. A Bitva folyó
ból a Gödöraljai-réteknél egy árok vezet keresztül a réteken. 
Hóolvadáskor, vagy nagyobb esőzések után a folyó meg
árad, ez az árok vezeti el a felesleges vizet. Gyakran kiont 
és elárasztja a réteket. 

Bálint-tag; Bálintag 118. Imre Albert kataszteri mérnök 
feljegyzéseiben találkozunk e névvel. A határ északi részé
ben levő közepes minőségű szántó. Bálint nevű gazda tulaj
dona volt. 

,,A Bálintagba lecsapott a villám". 
Belső-Gyeprét; Besőgyöp; Gyöp 1. Legelő, rét. A falu 

északi szélénél kezdődő marhalegelő. A Bitva folyó szeli ke
resztül. Ez a terület a folyótól a falu felé terül el. (1863 Nyá
rád Elkülönözési Földkönyve, Községi Tanács, Nyárád.) 

L. Legelő alatt is ! 
Bence-lap; Bencelap 110. A Berek és a Bogarászó közti 

terület. Lapos, művelni csak kicsi részen lehet. Gyakran 
víz áll rajta. Zsombékos, mocsaras. (1824 III. 167. Határ 
Levél, Veszprémi levéltár.) 
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,,A Bencelapon nêm terëm mëg sëmmi". 
Bitva 9. Dél — észak irányban folyó patak. A Bakony hegy

ségben ered. 50—60 centiméter vizet tartalmaz. Vizét régeb
ben két malom hajtására használták a nyárádiak. Jelenleg 
a legdélibb szakaszán építettek egy víztároló medencét s 
aszály idején ebből öntöz a termelőszövetkezet. 1677-ben 
szabályozták először, majd 1962-ben. 

„Soha arra a derék Bitva nem folyt, hanem mindenkor 
azon folyt az, honnénd tavai kivették folyását". 

(1678 IX. 20. 133. Határjárás, Veszprémi levéltár.) 
Bitva-folyás ; Bitvafolyás 4. A határon keresztül húzódó 

folyó partján 2—3 méter széles terület, ahová magasabb 
vízálláskor átszivárog a víz. 

,,A Bitvafolyásná jól lehet legetetnyi". 
Bitva-part; Bitvapart 58. A Gödöraljai-rétek azon része, 

amelyik a folyó mentén fekszik. Körülbelül 1 kilométer 
hosszú, s 15 méter széles. (1910). 

,,A Bitvaparton jól megnyőtt a fű". 
Bogarászó; Bogarázó; Bogárzó 109. A falu északi hatá

ránál fekvő terület a Berek és az Ér között. Vizes, fás, 

bokros. Kisebb részét kiirtották és művelés alá vették. Való
színűleg itt is érvényes Incefi megállapítása a Bogarászó 
névvel kapcsolatban: az állatok a csípős bogarak elől ide 
menekültek. (Szeged környékének földrajzi nevei 17.) 
A szomszédságban levő Gyöpről nyáron eső előtti időben, 
amikor a bogarak a legcsípősebbek, az állatok farkukat 
feltartva szaladtak a bokrok közé bogarászni (bogarázni). 
Gyakran a megművelt területben is kárt tettek, mert a 
pásztorok nem tudták a megvadult állatokat feltartani. 

„Eső lësz mer a Bogarázóba rohantak az állatok". 
Borsosgyőr felőli földek ; Borsosgyőri fődek 21. Röptér. 

Borsosgyőr faluval érintkező szántóterület neve. Régebben 
rét volt. A háborúban repülőtérnek használták. A második 
helyen feltüntetett név a gyakoribb. 

(1863 Nyárád Elkülönözési Földkönyve, Községi Tanács 
VB. Nyárád). 

„Hónap a Borsosgyőri fődekhe megyünk". 
Büdös-kút; Büdöskut 79. A Páskom nevű szántó keleti 

szélében van egy kút, melynek vize a benne feloldott 
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különböző ásványi anyagok miatt büdös. Mások szerint kb. 
az 1860-as években egy döglött macskát húztak ki belőle, s 
a szagát akkor kapta. 

„A Büdöskutbú ne igya!" 
Büdöskúti-dűlő; Büdöskuti düllő 78. A fentebb leirt kút 

környékén levő szántók neve. 
„A Büdöskuti düllőbe nëm terem mëg a búza". 
Csapás 100. A határ nyugati szélén levő jó termőföldek. 
Csapási-legelő; Csapásilegelő 101. A szántók mellett 

általában kisebb-nagyobb legelőt lehetett találni, ahol dél
ben míg a gazda ebédel vagy pihen, az ebédet hozó (általá
ban gyerek) legeltet. 

Csertető 94. Az 1760-as évekből maradt térképen Csertas 
Tóo. (Cím nélküli térkép, 1760. Veszprémi levéltár.) A Csa
pástól délnyugatra található. A falu legmagasabb dombját 
cserfákból álló erdő borította, így a fa neméről és térszíni 
helyzetéről kapta a nevét. Ma a határ legjobban termő 
földjei vannak itt. Állítólag betyártanya volt itt. Az egyik 
adatközlőm mesélte a következő esetet (8): ,,Vót a faluba 
egy árva gyerek. 15 éves lehetett, mikor már fuvarozással 
tartotta el az édesannyát. Csontos, rossz gebéi vótak. Ëccër 
este a Csertetőné a terével nëm tudott főgyünni. Mikó 
sötétedett elkezdett rínyi, fit, hogy mi lesz vele. A betyárok 
meghallották, odamentek, s megkérdezték, hogy miért rí? 
Monta, hogy a lovak nëm birgyák. Ara gyütt ëgy tyuKász, 
megállították és a gyerek lovait ott agyonlőtték, a tyukásszal 
hazahuzatták a térit. A gyereknek mëg attak sok pínszt, 
hogy vëgyën jobb lovakat". 

Csóka-kert; Csóka; Csókás 106. Az így nevezett terület 
fele szántó, a másik fele gyümölcsös. Kevés szőlő és sok 
diófa van benne. Ősszel és kora télen a csókák ellepik a 
fákon maradt dióért. A Kerék-tó és a Szőlő-aljai rétek 
között található. 

„Na' tél lësz, a kányák ellepték a Csókást". 
Dabronyi út: Dabronyiut 89. L. Alásonyi út! 
Dákai-rét; Dákarít 64. A falu Dákával határos részénél 

jó minőségű kaszáló. 
Delelő; Dillelő 2. A Gyep északi sarkán pihennek délben 

a kint legelő szarvasmarhák. Az állatok egyben a terület 
trágyázását is elvégzik. Évente váltogatják ezt a helyet. 

„Dí lësz, mer a tehenes hajt a Dillelőre". 
Dereske-megye ; Dereskemegye 24. A pápai országút 

melletti Dereskével érintkező határrész neve. Gyenge minő
ségű szántó. A falutól távolabbi részét az alsó, a közelebbi 
részét a felső jelzővel különböztetik meg. A két részt egy út 
választja el. 

Dereskemegyei út 25. L. Dereske-megye! 
Dereskei kaszáló ; Dereskeirít 23. Az előbbi szántók foly

tatása déli irányban. A rajta keresztül folyó Bitva áradása
kor gyakran elönti, s ilyenkor sással nő be. Néha az össze
gyűjtött szénát sem tudják lehozni róla. 

,,A széna mëgin ërohad a Dërëskeiritën". 
Disznó-járás ; Disznójárás 28. A Dereskemegyei-dűlők és 

a Bitva közt levő terület, ahol a falu sertéseit legeltetik. 
,,Ëgy disznó ëmaratt a Disznójárásná". 
Dög-kút; Dökkut 39. A Sűrű nevű erdő és az Agyag

bánya között levő 15—20 méter mély kút, a falutól mintegy 
800 méterre. Az elhullott állatokat kötelesek voltak ide
hordani a falu lakói. A név még él, de állapota és nem egész
séges volta miatt betemették. 

,,A Dökkutná én nëm szeretek dógoznyi". 
Erdő-köz; Erdőköz 83. A páskomi erdőben kiirtottak egy 

kisebb területet, melyet ma szántónak használnak. 
Erdőjuss; Erdőgyuss; Erdőgyus 80. A Gödör-aljától 

nyugatra erdő és szántó egyaránt megtalálható. Itt kár
pótolták azokat, akik a földosztáskor rosszabb minőségű 
földet kaptak, vagy akiknek a Páskomban nem jutott erdő. 
Gödör-aljától a Podári út választja el. 

,,Az Erdőgyusba kiégett a kukorica". 
Ér; Forrás 102. A mintegy 100 méterre a falu szélétől 

vezeti le az árok a Forrás vizét. Mihályháza felé folyik. 
Mélysége 20—25 centiméter. A forrás közelében itatni is 
szoktak. 

,,Az Érbe sok a pijóca". 
Falu birtoka; Falubirtoka; Falufőggye 60, A határ déli 

részén 6—7 holdnyi szántó, ami a falu tulajdonát képezi. 
Egy részét az elöljáróknak, a község vezető embereinek 
adták használatra. 

Falu kútja; Falukuttya 2/a. A Gyöpön 1935 körül épült 
kút. A Bitva szabályozása óta állatok itatására használják. 
Hideg vizét a környék lakói is igénybe vették, főleg nyáron. 

,,Hozz a Falukuttyárú ë kis vizet"! 
Falu-tag; Falutag 61. A déli határrészen található szántó. 

A Gödöralja és a Falu birtoka határolja. 
„Most nehéz eljutni a Falutaghó". 
Falu-rétek; Falurítek; Faluríttye 62. Az előbbi szántók 

végében kb. 50 méter hosszú kaszáló. Szénáját a község 
tulajdonában levő apaállatok takarmányozására használták. 

Farkas-dűlő ; Farkasdüllő 98. Ma már csak az idősebbek 
használják ezt a nevet. Valamikor Farkas nevű testvérek 
szántója volt. 

Felső-Disznópáskom; Felsődisznópáskom; Páskom 88. 
A Páskom nevű erdő nyugati széle, főleg tölgyes. Régebben 
disznókat makkoltattak itt. 

Felső-Malom; Fősőmalom; Öregmalom 40. L. Alsó
malom ! 

Forrás; Fórás; Ér 102. L. Ér! 
Gondóta; Gondatag 47. A Pap-tagtól délre levő szántó. 

„A Gondótába jó krumpi terem". 
Göbécse-gödör ; Göbécsés 26. Az országút (Pápa —Cell

dömölk) és a folyó mentén található 5x5 és 6x6 m2 

felületű és 1, illetve 1,5 méter mélységű gödrök. Innét 
bányászták ki a község lakói az építkezéshez szükséges 
kavicsot, „göbécsét". Napjainkban is gyarapodik számuk. 
A régieket feltötötte a víz. Bokrokkal és egyéb vízinövények
kel nőtt be. 

Gödör 56. A határ déli részében, a Podári út baloldalán 
található szántók. Jellegzetes térszíni formája van. Kelet-
nyugati irányban művelik, s nyugatról keletre haladva 
fokozatosan emelkedik (20—25 fok), majd a szántók vége 
előtt 10—15 méterrel hirtelen lejt. Itt a művelt terület szintje 
mélyebben van, mint a szántók eleje. 

Gödör alja; Gödörallya; Gödöralla 57. 
„A Gödörajja kiirtatott". 
(1864 XII. 27. Kérvény, Veszprémi levéltár.) 
Bővebben 1. Gödör! 
Gyümölcsös ; Gyümölcsös 104. így nevezik a Csóka-kert

től az Űj-Faluig elterülő szőlővel különböző gyümölcsfák
kal betelepített területet. 

„Öreganyád a Gyümölcsösbe van ómáér". 
Határ út; Határut 81. A község déli határán kelet - nyugat 

irányban vezető földút. 
Haraszt 112. Közepes kiterjedésű szántó a mihályházi 

határ mellett. A fiatalok ezen a néven már nem ismerik, a 
szomszédságban levő Bogarászó néven emlegetik. Nevéből 
arra lehet következtetni, hogy bokros, cserjés terület volt. 

Haraszt ű/a^;Harasztajja 113. A haraszti szántóföldek és 
a határok között levő néhány holdnyi, de kb. 500 méter 
hosszú sáv. Kaszálónak használják, de legtöbbször lelegel
tetik. 

Haraszt-erdő ; Harasztierdő 115. Az előbbi szántóföldek 
keleti szélénél levő 3 holdnyi rosszminőségű erdő. A fiatalok 
ezt is csak Bogarászó néven emlegetik. 

Hársas-alja; Hársasallya 37. Ma csak néhány fa jelzi a 
fentebb leírt Öreg-Malomtól déli irányban levő hajdani 
gyönyörű Hársas-erdőt. 

„Hársaserdő, amelyikbe az 1817. évi egyesség szerént a 
lovak legeltetése a jobbágyságnak megengedtetik". (Úrbéri 
Panaszos Per 1842. T. 29. I./II. Veszprémi Levéltár.) 

Hársasaljai-megye ; Hársasajjaimegye 38. így nevezték az 
erdőt körülvevő rétet és szántót. 

Hársasaljai-rét; Hársasajjairít 41. Azerdőt körülvevő fü
ves terület neve. 

Hársas-erdő'; Hársaserdő 37. L. Hársas-alja! 
Holt-Bitva; Hóttbitva 10. A Gödör aljánál a Bitva folyó

ból keletre induló árok. Egy kanyar után párhuzamosan 
halad a folyóval. Állítólag eredetileg ebben folyt, csak az 
1677-es szabályozás után szűnt meg. Jelenleg bokros, bozó
tos árok, csak nagyobb esőzések után van benne víz. 

,,A Hóttbitváná födűt ë szekér", 
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s Hosszú-földek; Hosszúfődek; Hosszú; Hosszí 96. Való
színű, hogy az alakjáról kapta az elnevezést. Egy-egy gazda 
öldje keskeny és így nagyon hosszú parcella. A Szőlő-aljától 

nyugatra található. 
„Apámék a Hossziba vettek fődet". 
Itató 2/b. 1935 előtt a Gyöpön nem volt kút, s délben az 

állatokat „lehajtották a Bitvára" inni. Ahol nem volt magas 
a part — kb. 10 méter hosszan — ott rendszeresítették a déli 
itatásokat. 

Jegenyés; Nyárfás 8. A Mezőlak felé vezető tagút mind
két oldalára jegenyét ültettek. Ezek a most kb. 30—40 éves 
fák kiemelkednek a határ északi részéből. 

,,A Jegënyésné legetet". 
Kavics-gödrök ; Kavicsos; Göbécses 26. Nyárád és Bor

sosgyőr közötti országút jobb oldalán kb. 400 méter hosszan 
található 4 x 4 méteres mély gödrök. A belőlük kibányászott 
kavicsot az építkezéseknél használták fel. Általában víz van 
bennük. A környékük bokros, sásas. 

,,A Kavicsgödrökné sok a bébic". 
Kenderföldek; Kenderfődek; Kenderes 48. Az 1830-as 

1840-es évek során a termelésben az ipari növények közül 
az első helyet a kender foglalta el. Volt a határban 50 hold
nyi terület, amely kiválóan alkalmas volt a kender termelé
sére. Akinek itt volt földje az csak kendert vetett bele. 

Kis-Berek; Kisbérek 5. A Bitva jobb partján húzódó, a 
mihályházi határral érintkező szántó. Régebben nem 
művelték, mert a Bitva szabályozása előtt mindig elöntötte. 
Akkor nádas, sásas volt. Ma kiváló minőségű termőtalaj, 
csak egy-egy kisebb részén újul ki évről évre a sás. 

Kis-Haraszt; Kisharaszt 116. A Haraszt nevű szántótól 
csak egy út választja el. Ma a Bogarászó névvel ellátott 
határrészhez tartozik. 

Kisharaszt-alja; Kisharasztajja 117. Az előbbi szántó 
melletti lapos rét. 

Kis-Tíma; Kistíma 7. Tíma pusztával határos szántó. 
A Kis-Berek és tímai határ között terül el. 1945 előtt Tímá-
hoz tartozott és egy ember tulajdonában volt. 

Kócs-tag; Kócstag 6. Két Kovács nevezetű testvér földje 
egymás mellett volt. A testvéreket Kócsoknak csúfolták. 
Valószínűleg innét kaphatta a tag — amely a Kis-Berek déli 
részét foglalja magába — a nevét. 

Koldus-telek ; Kódustelek; Kódistelek 22. A határ keleti 
részén elterülő nagyon rossz minőségű földek. A termés
hozamuk rossz volt, tulajdonosaik elszegényedtek. 

„Ismét napkeletnek a Kódisteleki D ű l ő b e n . . . " 
(1808. Határjárás, Veszprémi levéltár.) 
Körtélyes; Körtéles 16. A határrendezéselőtt Pápadereske 

és Nyárád között levő major. A határrendezés során Deres
kéhez csatolták. (1932) Lakói beköltöztek a környező fal
vakba, az épületeket lebontották s a helyén most szántó 
van, ami a major nevét viseli. A területén ma is áll egy 
árulkodó vadkörtefa, ami jelzi a névadás irányát. 

Körtélyesi-dűlő; Kötélyesdüllő ; Körtéles 17. A fentebb leírt 
majorral érintkező dűlők neve. Ezek a földek is a majorhoz 
tartoztak. Adatközlőim a tulajdonos nevére nem emlékez
nek. 

Körtélyesi út ; Körtélesiut 18. Az országúttól a majorhoz 
vezető út. 

Kües-határ; Köveshatár 119. A Berek Mihályházával 
érintkező széle. 

Lankás 52. A gödör aljai szántók egyre alacsonyodó, 
lejtő részét nevezik így. 

„A Lankásná dűt fő a szekér". 
Lap 73. A Menyszent mellett levő egészen laposfekvésű 

rét. Gyakran víz borítja, csak ritkán lehet lekaszálni és fel-
gyűjteni a szénát. 

„Nagy szárasság van, mer lëhet a Lapon dógozni". 
Lap-rét; Laprit 54. Az előbb leírt területet nevezik így, 

de a levéltári anyagban a Laptól délre levő árok melletti 
füves területet nevezték így. 

„Mégis azon árok mentében a Lap -Ré t eken . . . " 
(1824. III. 167. Határjárás, Veszprémi levéltár.) 
Legelő; Rét, Rit; Gyöp 1. A falutól északra elterülő 

nagykiterjedésű közös tulajdonban levő legelő. Régebben 
szántó volt és egyénileg művelték. Kis parcellákból állt. 

amit ma is bizonyít a barázdák helye. Főleg káposztát 
termeltek benne, s ezért Káposztás-kertnek nevezték. 
A lakosság az állattartáshoz kevés legelővel rendelkezett, 
ezért az 1890—1900-as évek között megegyeztek, hogy 
közösen bevetik és legelőnek használják. Mindenki a bevitt 
terület nagyságának megfelelő arányban hajthatott ki 
jószágot. 

„Ma a Legelőn tüskét böknek". 
„Az idén korán kihajtottak a Gyöpre". 
Ligetes-erdő ; Ligeteserdö 34. A Sűrű és az Öreg-Malom 

közti terület neve. Régebben ritka erdő volt itt. A fák 
között nagy üres területek, úgynevezett ligetek voltak. 

„Folyvást napkelet felé a régi és uj ut között menvén, és 
felszélről a Nyárádi Ligetes Erdőn található régi nagy hall
mok. . . " 

(1824. III. 160. Határlevél, Veszprémi levéltár.) 
Lótilos 46. A Hársas-gyöp mellett levő réten a lovak legel

tetése tilos volt. Valószínű ennek következménye e név is. 
„A szántóföldek között lévő határuton 134 ölre a Nyárádi 

Ló-tilos szerű legelő gyepen a lovak legeltetése tilos!" 
(1824. III. 160. Határlevél, Veszprémi levéltár.) 
Lovas-kút ; Lóskut 84. A Páskomban Lovas Zoltán erdeje 

szélénél levő kutat nevezik így. 1880 körül ásták. 
„Díbe a Lóskutná itatunk". 
Lovaskuti-dülő; Lóskutidüllő 86. A kúttól északra és 

nyugatra elterülő szántók neve. 
„Ma a Lóskutidüllőbe dógozunk". 
Major; Telep 80. Az 1957-ben alakult „Aranykalász 

Termelőszövetkezet" telepe. A falutól kb. 2 kilométer 
távolságban levő gazdasági épületek. Itt van a termelő
szövetkezet gépparkja és állatállományának 80%-a. 

„A Telepen ë fába belevágott a villám". 
Malom-tag; Malomtag 30. A két malom között, a Bitva 

bal partján elterülő szántók. Sovány, rossz földjében nem 
terem meg semmi. 

„A Malomtagba nem terëm mëg még a kukorica sëm". 
Malmok-közt ; Malomokközt 29. A Bitva jobb partján 

levő kaszálók neve. 
„Az idén a Malmokköszt jó sargyu terëm". 
Malomuti-dülő; Malomutidüllő 31. Szántók az Öreg-

Malomhoz vezető út mellett. 
„Ma a Maloutidüllőbe kapájjatok!" 
Márka-rét; Márkarit 50. A falutól délre található kaszáló 

hely. A dereskei határral érintkezik. 
Márka-híd; Márkahid 51. Hosszú időn keresztül csak 

fahídon jártak át a Holt-Bitván. Később építettek egy 
kőhidat, amely ma is megvan, de szakadozott, elhanyagolt 
állapotban. Ezen a hídon kell átmenni a Márka-rétekre. 

„A szénává ledűtt a Márkahidrú". 
Menyszent; Mintszent 72. A Gödör és Páskom közti 

terület. Megosztva szántó és erdő. Erdejének még az emlí
tése is babonás félelmet vált ki az emberekből. Lábukat sem 
merik betenni ide, mert a hagyomány szerint az 1900-as 
évek körül „elnyelt" egy tehenet. Az állat legelni tévedt erre, 
s többet ki sem tudott jönni. Mocsaras, ingoványos talaján 
elsüllyedt. j \ nép hiedelme még a favágókat is távol tartja 
e helytől. Ők is csak az erdő széléig merészkednek. 

Menyszent-lap ; Mintszentlap 71. Az előbb meghatározott 
terület közepén egy kis névtelen forrás, s a körülötte levő 
sásas, nádas kaszáló. 

„A Mintszentlapon erohatt a sargyu". 
Mihályházi út ; Mihályháziut 107. A szomszédos Mihály

házával ez a kocsiút köti össze Nyárádot. 
„A Miháházai utná kaszának". 
Nagy-Berek ; Nagyberek; Nabberek 3. L. Berek! 
„A jobbágyoktól elvett Nagy Berki Düllőbeni fődek 

h e l y e t t . . . " (1837. Úrbéri Panaszos Per, Veszprémi levéltár.) 
Nagy Gergely-rétek; Naggergő-ritek; Naggergi ritek 55. 

Nagy Gergely egy tagban levő kaszálója a Gödörben. 
„A Naggergi ritekné látták a görényt". 
Nagy-tó; Nattó 77. Laposfekvésű szántó, nedves időjárás 

esetén víz alatt áll. 
„A Nattóná megin kiveszett a búza" . 
Nyárád I. A község neve. Új- és Ó-faluból áll. Nyárág. 

Narag vocata, (1347, Anjouk okrnt. v, 102.) Nyarrad, 
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Nyaragh. Jelentékeny hely volt, 1488-ban, mint Kencstartó 
István birtoka szerepel. (Csánki Dezső : Magyarország tör
téneti földrajza 1897.) 

,,Mi ugy tartyuk, Nyárád ámbár két utczábul légyen, 
csak egy hellység". 

(Úrbéri Panaszos Per 1842. T. 29. Veszprémi Levéltár.) 
Öreg-Haraszt; Öregharaszt 108. 
,,Az Öregharaszt alsó irányábu..." 
Öreg-Malom; Öregmalom 40. L. Alsó-Malom! 
Pap-tag; Paptag 95. A falutól délkeletre található, 114 

holdnyi terület, mely a katolikus egyház birtoka volt. 
Fele legelő, a másik fele a falu legjobb minőségű földjei 
közé tartozik. Ma a termelőszövetkezet tulajdonát képezi. 

,,A Paptagba fociznak a gyerekek". 
Páskom; Páskom 82. Régen erdővel borított terület volt, 

amit a disznók legeltetésére használtak. Egy részét kiirtot
ták és ma szántó. Bővebben Alsó-Disznópáskom! 

Petend 114. 1911-ig tartozott Nyaradhoz; ekkor a birtok
rendezés során Mihályházához csatolták. Csak néhány 
házból és gazdasági épületből álló major. A majort körül
vevő szántót is így nevezik. 

Petend-Mihályházi út; Petendiut 113. Petenden át 
Mihály házára vezető kocsiút. 

Podár 66. Közvetlenül a falu déli határánál van Podár 
major. A vele szomszédos földeket is így nevezik. 

„Podáron jól dogozik a bulgár, igaz a podári fődek 
nagyon jók". 

Podári-rétek ; Podáriritek 65. Kaszálók Podár keleti szé
lénél. 

,,A Podáririteken termett ez a jó széna?" 
Podári út; Podáriut 67. Godenán, s a gödri földeken 

vezet át az út Podárra. Tavasszal és ősszel gyakran járha
tatlan, mert az itt folyó Ér elönti. Sokszor derékig érő víz 
fedi. 

Proletár 15. Böröczmajortól keletre található. 1920 előtt 
Tímához tartozott és egy Hollán nevű úr tulajdonába tar
tozott. Az 1919-es földosztás során a nincstelenek ezeket a 
rosszminőségü földeket kapták. Ha egy kicsit szárazabb az 
időjárás, akkor ,,kiég" belőle a növény. 

,,A Proletárba megin sárgul a búza". 
Rét-föld; Rétfőd; Ritfőd 53. A Podári út mellett jobbról, 

a falutól 500 méterre található szántók. Korábban legelő 
volt. Ma még nehéz művelni, mert csak néhány éve szán
tották fel, s a nagymennyiségű gazt még nem tudták kiirtani. 

,,A Ritfődeken kiviritott a repce". 
Reptér; Röptér 21. Borsosgyőr-felőli fődek. 1911 óta 

Borsosgyőrhöz tartozó, 15—20 holdnyi szántó. Korábban 
legelő volt, melyet a háború előtt katonai kiképzésre, a 
háború éveiben pedig repülőtérnek használtak. Ez az elne
vezés kihaló félben van. 

Sás-tó; Sástó 44. A Sűrű és a Bitva közti szántó. Szabá
lyozás előtt a folyó gyakran elöntötte, s kisebb tóvá duz
zasztotta. Nyáron ugyan kiszárad, de a nádas, bozótos sose 
tűnik el róla. 

,,A Sástó megin úszik". 
Sástói-dülö; Sástóidüllő 45. L. Sás-tó! 
Séd 13. Délkelet irányú és lejtésű árok. Csak a nagyobb 

esőzések, vagy hóolvadás idején van benne víz. 
,,A Nyárádi Séd árok menti földek között lévő Határ-

u ton . . . " 
(1824. III. 160. Határlevél, Veszprémi levéltár.) 
Sédr e-dülő ; Sédi düllő 14. 
,,A nyárádi Séd Dűlő mentén. . ." 
(1824. III. 160. Határlevél, Veszprémi levéltár.) 
Sűrű, 35. Sás-tó mellett kisebb, mintegy 0,5 holdnyi erdő. 

Hosszú, vékony nyárfák sűrűn állnak egymás mellett, mert 
az ültetés után sajnálták kiirtani. A környéken levő szántó
kat is így nevezik. 

,,A Sűrű bokros, erdős rész vót. Legelőnek használták. 
Ëccër az agyagos ódóba e na lukba lëszakatt ë tehén. 
A zőriző kíváncsi vót és ekezdëtt ásnyi. Ë vasfazëkat tálát, 
ami tele vót ezüsttel. Akkora érték vót,hogy miután 
kicsinyenkin bevátották, meggazdagodtak. Ökröket, fődet, 
vettek. Ezért uj gazdáknak neveszték őket. Asztán több 
helën is kerestek, de nem talátak több pinszt". 

Szálas; Szálos 63. A Falu-tag és a dereskei rétek között 
elterülő erdő. Általában hosszú, egyenes szálfák találhatók 
benne. 

,,A Szálasru hosztad észt a szip fát?" 
Szőlő alja; Szőllőajja 103. A Szőlő hegytől nyugatra levő 

kaszáló. Lapos terület: ennek völgyében folyik az Ér. 
Szőlő-hegy ; Szőllőhegy; Szőllő 105. A Szőlő alja és a 

falu közti domb nyugatra lejt. Az 1880-as években egész 
területét szőlő borította, de később elhanyagolták. A régi 
írásos feljegyzések is emlegetik, hogy a Szőlő-hegy elhanya
golt. Déli részén ma is szőlő terem. 

(IIa Bálint—Kovacsics József. Veszprém-m. Helytörténeti 
Lexikon.) 

Tag 91. A Csertető és Páskom között levő szántó. 
Telep 15. L. Major! 
Tima; Téma; Tima 19. Már 1678-ban találkozunk e 

pusztát jelölő névvel. Mindössze egy kastélyból és néhány 
gazdasági épületből áll. A hozzátartozott szántót is így 
nevezték. 

(1678. IX. 20. 133. Határjárás, Veszprémi levéltár.) 
Tormás 99. A Hosszi és a Csertető közti szántó. 
„Ma a Tormásba dógozunk". 
Varjas 11. A Kis-Berek és Tima között szántott terület. 
„Ismét napnyugatra Timai földektől egy árok mentén a 

Varjas düllőben..." 
(1808. Határozás II. 74., Veszprémi levéltár.) 
Varjuvölgy 93. Dabrony és a Szalóki út között található 

major volt. 1910-ig Nyaradhoz tartozott. Azóta Dabrony-
hoz. Korábban néhány épület állt itt, melyek tönkrementek. 
Ma már nyoma sincs a majornak. 

Vitéz-kút; Vitézkút 70. A Vitéz-telek végében levő kút. 
Vitéz-telek; Vitéztelek 59. Az első világháborúban Német 

Károly vitézséget szerzett. Jutalmul ezeket a földeket kapta 
s róla Vitéz-teleknek nevezték el. 

Udvar-domb ; Udvardomb 76. Dombos szántó a Paptag 
és a Páskom között. 

,,Az Udvardombon gyümőcsöst telepitettek". 
Udvardomb alja; Udvardombajja 74. Az előbbi szántók 

melletti laposfekvésű rét neve. 
Zsellér-tag; Zsellér tag 20. Szántó. Az 1945-ös földosztás 

során itt kaptak földet a zsellérek. 
Zuggó 42. Az Öreg-Malomtól délre, a Bitván egy leereszt

hető és felemelhető zsilip van. Nyáron, amikor kevés a víz, 
itt gyűlik össze a malom hajtásához szükséges vízmennyiség. 

,,a Hársas malom Zuggaja irányáig rendes alakban, innen 
a Zuggónak keresztül..." 

(1861. Egyezség. VII. Veszprémi levéltár.) 
Zuggó árok; Zuggóárok 43. A márkái réteknél egy árok, 

ami összeköttetésben van a folyóval. Ebbe folyik a Zuggó-
ból kiömlő felesleges víz. 

,,A Zuggóárokná a Márkán. . ." 
(1910. Kataszteri leírás. Nyárád. Községi Tanács VB.) 

V. A mai nyelvhasználatban már nem élő nevek : 
E névanyaggal a Veszprémi Állami Levéltárban ta

lálkoztam. Határjárások, úrbéri panaszos perek és tér
képek tették lehetővé közlésüket. Itt sorolom fel azo
kat a neveket is, amelyeket a területrendezés során a 
szomszédos falvakhoz csatoltak. A kihalt nevek előtt 
egy t jel van. 

Antfa 1910-ig a községhez tartozó major. Néhány lakó
házból és gazdasági épületből állt. Lakói főleg állattenyész
téssel foglalkoztak, hisz ehhez kedvező lehetőséget nyújtott 
a körülöttük elterülő erdő. Az 1910-es területrendezés során 
Dabronyhoz csatolták. 

(1824. III. 160. Határlevél. Veszprémi levéltár.) 
t Bánom-telek Szántó, az 1824. III. 167-es Határ Levél 

tesz említést róla. (Veszprémi levéltár) 
t Bial-rét 1824. III. 167. Határ Levél. (Veszprémi levél

tár) 
t Bodán-kút 1824. III. 167. Határ Levél. (Veszprémi 

levéltár) 
t Bodánkuti-dűlő 1924. III. 167. Határ Levél. (Veszprémi 

levéltár) 
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f Csonkafüz; Csonkafüzi-dülő „E szélről Nyárádi 
Csonkafüzi Dűlő nevű szántók szomszédságában..." 

1824. III. 167. Határ Levél. Veszprémi levéltár. 
f Csorda nyom Pontos helyét nem lehet megállapítain. 

Az állataikat különböző helyeken közös csordában legel
tették, így több területet is nevezhettek így. 1824. III. 167. 
Határlevél. Veszprémi levéltár. 

t Dészeg-tó 1808. Délczeg-tó 1824. III. 167. Határ Levél. 
(Veszprémi levéltár) 

t Dezerta-dülő , , . . .alszélről Nyaradig az un. Dezerta 
(elhagyatott) Düllőbéli Szántó földek között 18 ölre.. ." 
(1824. III. 167. Határlevél. Veszprémi levéltár) 

t Feljáró-dűlő Csak levéltári anyagban fordul elő. 1910. 
Nyárád kataszteri leírása. (Községi Tanács VB. Nyárád) 

t Gyümölcs allyal dűlők. A levéltári anyagban ebben az 
alakjában fordul elő. Ma ilyen dűlőt nem ismernek, de 
valószínű, hogy a Gyümölcsöstől nyugatra levő kaszálót 
nevezték így. 

1824. III. 167. Határlevél. Veszprémi levéltár. 
t Hat-halom. , , . . .továbbra is napkeletre tartván 8 ölre 

a Hathalomnak déli részén..." 
1808. II. 74. Határozás. Veszprémi levéltár. 
t Irtás A község határának nyugati széle erdő volt. Mi

után egyre nagyobb teret hódított a földművelés, szükség 
volt szántóra. Ezért elkezdték az erdő kiirtását. A kezdeti 
kipucolt területeket nevezték Irtásnak. 

,,Az Irtássá sokat veszőttünk". 
(1910. Nyárád kataszteri leírási jegyzőkönyve. Községi 

Tanács VB. Nyárád) 
t Járott út,, A podári határnál napkeletre van a Járott ut" 

(1808. Határozás. II. 74. Veszprémi levéltár.) 
t Kender-telek Valószínű, hogy a Kender földeket nevez

ték így. 1824. III. 167. Határlevél. Veszprémi levéltár. 
t Kios Tóo E névvel egy 1760-ból maradt térképrészleten 

találkoztam. 
Adatközlőim ilyen névre nem emlékeznek. 
(Cím nélküli térkép. 1760. Veszprémi levéltár). 
t Legelő-gyep Az 1880-as levéltári anyagokban fordul elő 

ez a név. Valószínű a Bitva partjánál levő réteket egyszeri 
kaszálás után legelőnek használták. 

1824. III. 160. Határlevél. Veszprémi levéltár. 
f Sáncz ,,... a hosszan nyúló régi Sáncz határhoz, mely 

egyfelől a Dabronyi, másfelől a Nyárádi és Podári földeket 
egymástól különbözteti..." 

1808. Határozások II. 74. Veszprémi levéltár. 
t Séd-dűlő ,,A Nyárádi Séd Dűlő mentén.. ." 
1824. III. 160. Határlevél. Veszprémi levéltár. 
f Séfel-dűlő 1861. Egyezség. IX. 19. Veszprémi levéltár. 
Szegletkühatár „Tudgyaé a Tanú, hog a Szegletkühatár 

vagyon az előbbi folyó (Bitva) és Hólt Bitvák között?" 
1678. IX. 20. 133. Határjárás. Veszprémi levéltár. 
t Sziszer-dűlő ,,Honnét ismét napkeletre fordulván a 

Sziszer dűlőben 61 ölnyire megrakott..." 
1808. II. 74. Határozások. Veszprémi levéltár. 
f Szőke rekettye ,,Egy régi árok mellett, az ugyneveztetni 

szokott Szőke rekettyénél..." 
1808. II. 74. Határozások. Veszprémi levéltár. 
Takarodó út Nyárád Elkülönözési Földkönyve 1863. 

Községi Tanács VB. Nyárád. 
t Tatár ut ,,A Dabronyhoz vezető Tatár u tón . . . " 
1824. III. 167. Határlevél. Veszprémi levéltár. 
t Vadalmai-dűlő „Napkeletre menvén Északról a Nyárádi 

délről a Dereskei szántóföldek között a Vadalmai dűlő
ben. . . " 

1808. II. 74. Határozás. Veszprémi levéltár. 
f Vájogvető 1760-as térképen található. 
1760. Cím nélküli térkép. Veszprémi levéltár. 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 
ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSANYAG 

Az Esterházy család pápai levéltára : Dominium Pápa. 
Dr. Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza 

III. 1897. 
Fényes Elek: Magyarország geográphiai szótára III. 

147. 
Festetich család levéltára. 
Határjárások: 1678, 1824. (Veszprémi levéltár) 
IIa Bálint—Kovacsics József: Veszprém megye hely

történeti lexikona. 
Incefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei. 
Incefi Géza: Sövényháza és vidékének földrajzi nevei. 
Kázmér Miklós : Alsó-Szigetköz földrajzi nevei. 
Nyárád: Elkülönözési Földkönyve 1863. Községi Ta

nács VB. Nyárád. 
Nyárád kataszteri leírási jegyzőkönyve 1910. Községi 

Tanács, Nyárád. 
Dr. Pákay Zsolt : Veszprém vármegye története a török 

hódoltság korában a rovásadó összeírása alapján. 
Reuter Camilló: Magyaregregy helynevei. 
Tóth Endre: A pápai református egyházmegye tör

ténete I. 
Tóth Ferenc: Pápa megyei város és környéke. 

SZÁMMUTATÓ A BELTERÜLETHEZ 

1. Kapuszín 
l/a . Kocsma 
2. Bikaistálló 
3. Fé-kút 
4. Kert alja 
5. Hangya 
5/1 . Balázs Varga kocsmája 
6. Kossuth Lajos utca, Fő utca 
7. Református templom 
8. Kerék-tó 
9. Bikarét 

10. Kanászház, Pásztorház 
11. Főszeg 
12. Szibéria 
13. Sárállás 
14. Homokbánya, Toldi-domb, Emil-domb 
15. Cigánytelek 
16. Szabadság utca 
17. Barátmajor, Böröc-major 
18. Akácás 
19. Vízmocsola 
20. Négylikú-híd, Kő-híd, Bitva-híd 
21. Malom 
21/a . Malom eleje 
22. Bíbic-tag 
23. Malom utca (Arany János utca) 
24. Táncsics Mihály utca, Netovább utca 
25. Domb 
26. Tanító-kert 
27. Temető út, Biber 
28. Temető 
29. Temetőföld 
30. Papkert 
31. Vadászház 
32. Jágerház 
33. Jágerkút 
34. Jáger-domb 
35. Faiskola 
36. Godena 
37. Gyöpszer 
38. Kecske-híd, Forrás-híd, Szalóki-híd 
39. Celi út (Arany János utca) 



40. Templom-domb 54. Laprét 
41. Katolikus templom 55. Nagy Gergely rétek 
41/a. Zöld-kereszt 56. Gödör 
42. Imrekert 57. Gödöralja 
43. Kovácsműhely 58. Bitva-part 
44. Jegyző-kert 59. Vitéz-telek 

I. Öreg-falu 60. Falu birtoka 
II. Űj-falu 61. Falu-tag 

62. Falu-rétek 
63. Szálas 

SZÁMMUTATÓ A KÜLTERÜLETHEZ 64. Dékai-rét 
65. Podári rétek 

J. Belső-Gyeprét, Gyöp 66. Podár 
2. Delelő 67. Podári út 
2/1 i. Falu kútja 68. Állókúti-dűlő 
2/b. Itató 69. Állókút 
3. Nagy-Berek 70. Vitéz-kút 
4. Bitva-folyás 71. Menyszent-lap 
5. Kis-Berek 72. Menyszent 
6. Kócs-tag 73. Lap 
7. Kis-Tima 74. Udvardombalja 
8. Jegenyés, Ny ár fás 75. Major, Telep 
9. Bitva 76. Udvardomb 

10. Holt-Bitva 77. Nagy-tó 
11. Varjas 78. Büdöskúti-dűlő 
12. Alsósédi-dűlő 79. Büdöskút 
13. Séd 80. Erdő-juss 
14. Sédi-dűlő 81. Határ út 
15. Proletár 82. Páskom 
16. Körtélyes 83. Erdő-köz 
17. Körtélyesi-dűlő 84. Lós-kút 
18. Körtélyesi út 85. Alsó-Disznópáskom 
19. Tima 86. Lovaskúti-dűlő 
20. Zsellér-tag 87. Akol-hegy 
21. Borsosgyőr felőli földek, Reptér 88. Felső-Disznópáskom 
22. Koldus-telek 89. Alásonyi út, Dabronyi út 
23. Dereskei kaszáló 90. Állási út 
24. Dereske megye 91. Tag 
25. Dereske-megyei út 92. Akolhegyi-dűlő 
26. Göbécsés 93. Varjúvölgy 
27. Alsó-Dereske-megye 94. Csertető 
28. Disznójárás 95. Pap-tag 
29. Malmok közt 96. Hosszú földek 
30. Malom-tag 97. Ádács-dűlő 
31. Malomúti dűlő 98. Farkas-dűlő 
32. Agyag bánya 99. Tormás 
33. Agyag gödrök 100. Csapás 
34. Ligetes-erdő 101. Csapási legelő 
35. Sűrűtes-erdő 102. Forrás, Ér 
36. Hársaserdő 103. Szőlő alja 
37. Hársas alja 104. Gyümölcsös 
38. Hársasaljai megye 105. Szőlőhegy 
39. Dög-kút 106. Csóka-kert 
40. Alsó-Malom, Öreg-Malom, Harsas-Malom 107. Mihályházi út 
41. Hársasaljai rét 108. Öreg Haraszt 
42. Zuggó 109. Bogarászó 
43. Zuggó árok 110. Bencelap 
44. Sás-tó 111. Alsó-Haraszt 
45. Sástói-dűlő 112. Haraszt 
46. Lótilos 113. Petend-Mihályházi út 
47. Gonda-tag 114. Petend 
48. Kender-földek 115. Haraszt erdő 
49. Bakonyéri vízmosás 116. Kis-Haraszt 
50. Márka-rét 117. Kis-Haraszt alja 
51. Márka-híd 118. Bálint-tag 
52. Lankás 119. Küeshatár 
53. Rét-föld I. Ny arád 



Geographische Namen in Verknüpfung mit der Gemeinde Nyárád 

Durch den Übergang in unseren Tagen zur Kollektiv-
Wirtschaft werden hauptsächlich die auf kleine Parzellen 
bezüglichen geographischen Namen und deren Überleben 
gefährdet. Deshalb ist heute das Sammeln von solchen 
Namen in den Vordergrund gerückt. Ich habe die im heu
tigen Sprachgebrauch gängigen geographischen Namen mit 
der Hilfe von den ältesten Mitteilern von Angaben ange
sammelt; die offiziellen Angaben enthaltenden Schriften 
habe ich nur aushilfsweise aufgezeichnet. Im Archiv von 
Veszprém herumstöbernd konnte ich auch ein paar Namen 
entdecken, die heute nicht mehr gebraucht werden, ja 

Dans nos jours l'adoption de la gestion collective 
menace la survie des toponymes, surtout ceux des petites 
parcelles sont en danger. C'est pourquoi la collecte de 
ces noms s'est mise aujourd'hui au centre de l'intérêt. 
Nous avons rassemblé les toponymes encore vivants avec 
l'aide des vieux du village: nous n'avons consulté les 
pièces officielles qu'à titre de supplément. En dépouillant 
les archives de Veszprém nous avons découvert quelques 
noms que l'on n'emploie plus, que l'on a déjà oubliés. La 

В наши дни в связи с переходом к общественному 
хозяйствованию отмирают старые географические 
названия, в особенности связанные с маленькими 
участками земли — парцеллами. Поэтому стало 
необходимым собрать эти наименования. С помощью 
старых деревенских жителей я собрал географичес
кие названия, фигурирующие и сейчас в повседнев
ном употреблении, данные же официальных доку
ментов ПОСЛУЖИЛИ для меня только вспомогатель
ным источником. При работе в веспремском архиве 
мне удалось натолкнуться на несколько географи
ческих названий, которые сейчас не употребляются, 

sogar nicht mehr bekannt sind. Der größere Teil des 
Aufsatzes wird von der Dokumentation ausgemacht. Beim 
Ansammeln dieser Namen habe ich die Aufzeichnung der 
im heutigen Sprachgebrauch gängigen Namen als grund
legend betrachtet. Deshalb habe ich in der Begleitung von 
älteren Dorfbewohnern die Umgebung befahren. An erster 
Stelle gebe ich die Form in der Gemeinsprache dann die 
Form der lokalen Ausprache und die laufende Nummer. 
Ein jeder Name ist von einem Text begleitet, wodurch der 
durch den Namen bezeichnete Ort bzw. Geländegegenstand 
kurz lokalisiert und vorgeführt wird. 
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documentation constitue la majeure partie de l'étude. En 
recueillant cette toponymie, nous considérions que la 
notation des noms encore en usage était d'un intérêt 
principal. C'est pourquoi nous avons parcouru les champs 
en compagnie de vieux villageois. Dans l'index nous avons 
mis en premier lieu la forme du bon usage, puis la forme 
dialectale du nom, puis sa cote. Chaque nom est suivi 
d'un commentaire qui localise, présente le lieu ou la con
figuration que le nom désigne. 
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более того, они теперь даже совсем не известны. 
БОЛЬШУЮ часть работы составляет перечень назва
ний. При их собирании я считал основным записы
вать названия, употребляемые в языке и поныне. 
ПОЭТОМУ Я при своей работе в основном посещал 
пожилых крестьян. На первом месте у меня упо
минается общеупотребительная форма, затем дается 
местное произношение и порядковый номер. Каждое 
название сопровождается текстом, сообщающим 
краткие сведения об объекте географического наи
менования. 

Эрнё Баки 

Les toponymes de la commune de Nyárád 

Географические названия в муниципалитете Ньярад 

гп 


