
A következő vadászatkor az urak ezen a helyen derékba kettéfűrészeltek egy 
fát, a kérgét lehántották, s ráírták az emlékezetes eseményt.); #(%?zfra?z, 
e.; J%/fe/M6er, e. (Egy tót vándor csipkeárust találtak itt megölve, itt is te
mették el.); f W z o M W o j , e.,k. (26 hold nagyságú terület a nagyömbölyi er
dőben); Aofyow r.; ̂ orq/f 02/A/ (A határ Aiaro/ felé eső része); JCgM&rás'zfafo% 
nár, r.; #er&?zfAggy, e. (Nagyobb domb, kereszt volt rajta, böjtben itt imádkoz
tak.); XgfAfWaW;, sz. (1945-ben, a földosztáskor mindenkinek két hold földet 
mértek itt ki); A e f & % p W (Régen két híd volt, m a már csak egyvan.);_Keffő# 
Mvow%%f%, e.; 7GjZ%faM#, e. (vö. J)/ra»gy); ̂ Tw/egg/0%, 1.; J&wpwjzfaj, sz.; jRTü-
^»j;a (14 taksás család lakta); _KüfrgM&, e. (L. JVafyfrgfz&J; Abr(fM ű/e (Korán 
földjére vezető út); A^r, e. (Egy hold kör alakú akácos volt.); J^örmő#, Aiörme/f 
erű!o&, Aor/Me/f rá^z, e.; jKörö^ö^, e. (Kőrisfa van benne); A%?zqp/br#(?M; Alim/ 
Aaza (Erdészlak a nagyömbölyi erdőben. Kuni nevezetű erdészről van elne
vezve.); Z,/Wo/<f%, r. (A vadlibák tojnak ezen a helyen.); fjgeff erdo%, e. (vö. 
fW/z^/ eralő%^; Mdcja ^ M(fc^a/z /org^ (A Mácsai hármas, négyes, ötös 
szántó, a többi erdő. Vö. CjereJ; MejJz;Mro%j e/"6/o#, e. (Háromszögelő volt 
benne, már lebontották).; M f M & s w W (Juhászok lakták); 7V^_yMo»^, e. (vö. 
#&%%&); J V a ^ M M ^ M M r^z, e.; ̂ Vjgy/gge/o% — JVogy/ggg//ő%, 1.; JVogyömAö// 
fr^& ~ Ő/M6ö/f gralő^ ̂  Zjwz^űMMa/f # % & % e.; JVogyr/^dj, e. (Nagy tölgyek 
vannak benne.); JVafyfre»&, e.; OzjoMM6fzdw ^ OzjoMM^zd% n^jz ( = m a : C^e-
merg/rgrr. Régen az uraság itt rendezte majálisait, kirándulásait.); Öm6ö/ ^ 
Ő/M6ö/f/brgoM, sz. (vö. JZe/a?,); Ő/M6ö// era^a, e (=JVog);Ö7M6ö// e / % % Zyw-
zfa»»a/f e r ^ % j ; Ö^oz/^űwA;, sz. (1945-ben öt hold földet mértek itt az embe
reknek.); 0#/V%fz r^az, e.; fap 7aM/yo/(/, sz. („fap VűMf ÁraM^jz v^wr"J; fap 
7 W ArMf/ jP^emA:aj'z^%, e.; f/ArA a/e; forMz/ ^ ^orA^zz a/e (Erdei út); 
7&%7#A% W (Először csak egy fa volt átfektetve a víz fölött; m a már állandó 
híd, de a régi neve megmaradt.); 7 & % W z % y — TMw&a&e&y/ fa"6/a, e., sz., 1. 
(Itt sok róka volt az erdőben.); 7(w&a// er^# — erae/e, e. (1952-ben ültette 
Rutkai); 5"a"r/MaM ̂  5"á"rmaMAegy ^ .SaV-máM/zagy/ r/gjz, e. (Sármán nevű ökör 
itt pusztult el, erről kapta a nevét); 5oMj a/e (A határhoz vezető dűlőút. A há
ború után ennek a végében csempészték a sót Romániából.); á/aaV (gazdá
járól nevezték el. M a már Kuli nevezetű lakja.); 3vá/?&ajzá%, sz. (Régen 
kaszáló és legelő volt. Svábok kaszálták. A környéken Fény, Csanálos, 
Kaplony és Káplánd községekben svábok is laktak.); .Sz/W.?/ W (Az erdő
ben lekaszált szénát itt tárolták.); Sz^r&y /:erf; .Szf/vá? á%/a#/ ,9za#/a#, e., 
sz., gy.; S'zazgẑ /a/apâ , sz., szö. (Az üszőgulya járt ide legelni.); Tem^/a/M* 
aa/wa (Valamikor kápolna állt rajta); 7#Mf&ajza"/a"w, k. (Mindig ugyanaz a tót 
ember kaszálta. Nevezik még Zjw&oM &afza/aw-nak is.); Ta/ma? ^ Tlö/MÖj/ 
rf&sz, 1., sz., e. (Valamikor vízállás volt); Zdrf Arerr, szö. ('„Gara'ggyáva/ van 
6eA;en^e"J/ Z^wW» ^ajzdMw, k. (vö. 7oMf&ajzd%. Zsukán nevű emberről 
van elnevezve.); Zswz#z»Ma// era"^, e. (vö. Afa&ya/Maa/Y eralő^/. 

JAKAB LÁSZLÓ 

Szalmatercs földrajzi nevei 
Szalmatercs Nógrád megyében a szécsényi járásban fekszik. Területe 

1960-ban 1323 katasztrális hold, lakóinak száma szintén az 1960-as népszám
lálási statisztika alapján 568. A szomszédos községek északról nyugat felé 
haladva: Pilíny, Endrefalva, Magyargéc, Karancsság, Karancskeszi. A Salgó-
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tarján—Szécsény—Balassagyarmat útvonal szeli át. Vasútállomása nincs, 
legközelebbi állomások Salgótarján és Szécsény. Ezekről a helyekről autóbusz-
szál közelíthető meg. 

A falu nevének eredete nincs pontosan tisztázva, a szájhagyomány két, 
sőt három változatot is megőrzött. A falu első név szerinti említése 1368-ból 
való, Za/mafgrc/z alakban. A későbbiek folyamán még Za/mafgrcy, Za/maf/zyrcz 
alakban jegyezték fel. A község 1864-ig kétrekeszes volt: az egyik ̂ za/margrcj, 
a másik rekeszt változatos nevekkel jelölték: volt az Á%9/ercj és AlMza/fMaffrcj 
nevű, az egyesülés időpontjában pedig a jPwJzfafercj név jelölte e részt. A z egye
sülés utáni egységes név a m a is használatos .SW/Maferc? lett. A z eredeti falu 
ezek közül egyiknek a helyén sem volt, hanem a mai falu északi oldalán, 
kissé távolabb attól. Ennek az emlékét őrzi a fwazfa/ö&H o & W földrajzi név. 

Szalmatercs a Zách nemzetség ősi birtoka volt, majd ezek utódai után 
köznemesek birtokolták a falut. M a tsz-község. 

A falu a palóc nyelvjárásterülethez tartozik, jellemző nyelvi sajátságai: 
illabiális rövid á, 
labiális hosszú ö, 
a zárt e fonéma, 
gyakori a palatalizáció — különösen jellemző a palatális f = 7y. 
Szalmatercsről eddig semmiféle közlés nem jelent meg. 

B e l t e r ü l e t i n e v e k ^ 
Falurészek: jBá&já; az itt lakó birtokos családról, 7w#zr; ismeretlen 

eredetű. — Épület: fWzer Z,o &ocwMá; fehérre meszelt ivóház. — Utcanevek: 
j4<# jEWrg wccá, ̂ rá/ VűMOJ wcm, ̂ e^g ür^á — a Baksa alsó sor, ZMzjá György 
wccá, Xojwf wccá — a közlekedési főút, Mö/%? é'ggy wccá — a Baksa felső sor, 

A k ü l t e r ü l e t f ö l d r a j z i n e v e i 
y4W-,Sző//a? (sz). A faluban régen bánya volt, és a bányászok előbb ezen a 

területen telepedtek le. Számuk szaporodásával azonban a terjeszkedés 
folytatódott, s annak a későbbi településnek Felső-Szállás nevet adtak. 

Af7zyé%-#o//(% (sz) a Hollós északi (árnyékos) része. 
2?ágJv<9gy (sz, 1) szintén a madarakról elnevezett völgyszerű bemélyedés. 
i&z&já (régebben szántó, m a település — régi birtokosáról). 
#zröfo^ wffyá (sz, r). A Szécsényben lakó ferencesek ezen az úton jártak az 

északabbra fekvő falvakba. 
,Bőfzyá6érc (sz). Karancskeszi Bányapuszta nevű határrészével szomszédos 

terület. 
_8g/%yw//d (sz) erdők közé benyúló szántásra alkalmas terület. 
/fé'ráfwöy vagy jBomrmj (sz) rossz talajminőségű, rosszul termő terület. 
jBorofvöM /ópoa (sz) az előbbi szomszédja, annál laposabb rész. 
iforzágoj (sz, és akácos) sok benne a 6orzág nevezetű növény. 
^w^ár erdő (az 1911-ben betelepülő Nyitra megyeiek erdőrésze. A „ 6 % ^ w " a 

nyitraiak mellékneve). 
C^ópö^ — út. 

^ Művelési jellegre utaló rövidítések 
a..- árok, e.; erdő, fyw..- gyümölcsös, A..- hegy, A; legelő, /;.; parlag, r.; rét, fz..- szántó, azo.; 

szőlő. + : m a már nem élő földrajzi név. 
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Cfgr&fOűW (sz, sző, gyü) a régen itt termett jellemző növény és a terület térszíni 
formája határozta meg. 

Cyer&ffefő (az előzőhöz hasonlóan alakult név). 
Cs#má/aro vagy Csomőrá y < W (sz) a karancssági Csorna nevezetű pusztával 

határos terület. 
C?gömtpáfá& (a partján lakó cigánycsaládról). 
O g g W (a patakon a cigányház mellett épített híd). 
Dz/o/ö (sz) valaha diófa lehetett itt. 
Do6ay (sz, r) ismeretlen eredetű. 
Dö/crer (1) elhullott állatok elföldelésére kijelölt hely. 
D ö W r Jdi/ (1, p) az előzővel szomszédos terület. 
Erdő 
Erdő fefe/f (sz) hegy tetején, az erdő felett elhelyezkedő szántóterület. 
fWzer/M (sz) a föld színe miatt. 
fWzer/ZWe& á/áffyz A W (fából készült átjáró az előbbi névvel jelölt területen 

végigfolyó vízmosás felett). 
/^W-,Sza/A%y (sz, 1) L. víW-S'zű//af. 
Fo/yá? (sz) hegy alatt fekvő lapos terület, gyakori itt a vízfolyás. 
Fo/yász M d (a Folyás területén levő vízmosás fölé épített átjáró). 
Göfáy rer (r) a kertektől kerítés (gát) választja el. 
Gör6e-A^zM^ (r) alakja és talán a nyilasosztás emléke miatt. 
#%yfMár á//yá (sz) az előbbinél laposabban fekvő terület. 
#ágy/Mö? j?áfáA: (a ̂ agymöj területén folyik keresztül). 
Tfágy/Mö^z W (híd a JYágyműJ patakon). 
+ J%z/W 6erc (A J5dra 6erce régebbi neve. M a már e név nem él, csak az 

1777-ből fennmaradt térképről olvastam le.) 
Tfáfyfefő (sz, 1) fekvése, természeti adottsága szabta meg a nevét. 
f W á y <&W (sz) hollók tanyáztak rajta. 
^ío//dj Arwr (a Hollós területén van). 
#b/&W%/f}% AzW (szomszédsága miatt). 
#o//ár re^_yg vagy ^fo//^ re^yf (r) fekvése, gazdasági minősége alapján. 
/fo&yzw-Cser&y (sz) a régi cserfákról és a parcellák hosszúságáról. 
76o/yö?-pw.yzfá (sz, 1) a növényről. 
jKÜWcMM ^rő (természeti fekvése és talajminősége alapján). 
A^mder/ode/t (sz) az ott termelt növényről. 
AeregdomZ? (sz, gyü) alakja miatt. 
Aerfd//yá rA (r) a falu déli részén, közvetlenül a házakhoz tartozó kertek alatt 

terül el. 
JCer(/g/yf/odg& (sz) a falu északi oldalán levő kertek szomszédságában elterülő 

szántóföldek. 
A e p & W (sz) az itt felállított keresztről, amit errefelé &<%?-nek neveznek. 
Á2z.%&)6o.y (sz) a Dobos szomszédja. 
.Kücyópaj — út. 
. K ü W (mérete miatt). 
^T^-Tfo/Zoj (sz) az állatokról és méretéről. 
ÁvWöpá (sz) mély fekvésű, kis kiterjedésű terület. 
.&w-Orfö? (sz) kis területű erdőirtás r/orf 'irt'). 
^M-Orr^f A:wf 
^ ü r A (r) kis területű rét. 
_&%9AzW (sz) kis, majdnem pontosan négyzet alakú terület. 
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A & W 6^rce vagy X/öm 6̂ rcf (sz) a régebben fMz/W 6e/-c névvel jelölt terület 
mai neve — egy Klára nevű leányt innen raboltak el a törökök. (L. + 

Xo/"öj/z%y (e) növényzetéről és térszíni formájáról. 
iCőrcWzggy á//yá (sz) szomszédsága és térszíni formája miatt. 
AŐzeMő/Zo (sz) két dűlő között elhelyezkedő harmadik dűlő. 
JúWe/yá? (sz) növényzetéről. 
Z/zpoj-C?őr&9 (sz) a térszínforma és növényzete miatt. 
!,<%?<% do//ő (sz) mély fekvésű, lápos terület. 
jLwcemm' vagy Z,wfgmá? (sz) az állandóan itt termelt növényről. 
MágojAegy á//yá (sz, 1) elhelyezkedése miatt. 
Afagcw&ggy 'Magashegy' (1, e, sz) természeti adottságok miatt. 
Má/bmjzgg vagy Má/o/mzög (sz, r) régen malom állt itt. 
MefWe&-Ab/A% (sz) állatok és a természeti viszonyok alapján. 
Meíy/apá (sz) vizes, lápos terület. 
A#77&%%W& (Régen ebből itatták meg az uraság ménesét. Ezt a patakot je

löli a C(gY&U%%zfa&, Mzg%f%zfa&,és .Sáspafak név is.) 
Má%&9á//yá (r) közvetlenül a patak mellett húzódik végig. 
JVafy-CMipá.? — út. 
#áfyW 
JVá^-^fo//oj (sz) az állatvilág és mérete határozta meg nevét. 
MyryAzpá (sz) a falu határában a legnagyobb, összefüggő, vizes, lápos mo

csaras rész. 
M%y-#y/M.9 (r, sz) mérete és a nyilasosztás emléke miatt. 
Myryorfő? (e, sz) nagy területű erdőirtás. 

JVa&yref (r) méret- és gazdasági minőség meghatározta név. 
A%(y-Szö/M (sző, gyü) nagy területe és az itt termelt növény miatt. 
JVgfy/záfár (sz) négy község határa találkozik e helyen. 
JVefyMför á/(yá (sz, 1, r) elhelyezkedése miatt. 
# y < W j (sz) talán sok nyárfa volt itt hajdanán — ezt nem tudta biztosan egy 

adatközlő sem. 
Orfá? (sz) az időben legkésőbbi erdőirtás neve. 
fa/Mg (1) műveletlen földdarab. 
Pá/Mgrá/aro (sz) a Pallaghoz vezető út mentén elterülő szántó. 
fáraóm yard (r) a patak partjánál véget érő (oda „&(/<W%) rét. 
fa^r ref — libalegelő. 
fff%i/ze&y (alakja és talán építőanyaga — vörös és sárga agyag, amit pipa

készítésre használnak — miatt. 
fofzcá (sz) a név eredete ismeretlen. 
fwazfá/%/w.H oűfá/ (sz, e) a falu régi helye, mely az elköltözés után puszta [ = üres] 

maradt. 
f wjzfá/a&M Aí(/ 
fwfzró/z Á;gM(/gr/ô gA; (sz) a pusztatercsi részen kizárólag kendert termő terület. 
7M/%o Aegy (e, 1, p) cigánygyerekek — a rajkók — jártak ide játszani. 
jRgpáyvőgy (sz) természeti adottsága és az ott termelt növény alapján adott név. 
#<Mf/&? (sz) mérete miatt. 
# ő W ref (r) mérete és gazdasági minősége alapján. 
-f-J&íWzM: (ma már nem élő földrajzi név). 
SáHcref (r) sánc — árok — húzódik rajta végig. 
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