
„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECEN { MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK XII. 135-72 1967 ÉVKÖNYVE 

Nyelvjárási adatok 

Tiszacsege földrajzi nevei 

Tiszacsege lélekszámát és területe méreteit tekintve a nagyközségek kate
góriájába sorolható. Közigazgatásilag kezdettől Szabolcs vármegye nádudvari 
járásához, majd 1876. szeptember 1-től az újonnan megalakult Hajdú vár
megye ugyancsak nádudvari, jelenleg pedig Hajdú-Bihar megye polgári járá
sába tartozik. Északról és északnyugatról a Tisza túloldalán levő Borsod me
gyei Ároktő és a Heves megyei Dorogma községekkel, északkeletről Margitá-
val, keletről a hortobágyhalastói, délkeletről az ohati állami gazdaságokkal, 
délről pedig Egyek községgel határos. 

Története a középkor ismeretlenségébe nyúlik vissza. A Tiszán átvezető 
réyje már IV. Béla király beneficiumai közt is szerepel. A Hunyadiak idején 
mezővárosi (oppidum) kiváltságokat élvez. A török hódoltság alatt többször 
felperzselték, de mindig újjáépült ugyanazon a helyen, egy természetes, árvíz
től védett magaslaton. 

A falu 23 531 kat. holdat kitevő határa lényegében már a középkorban 
kialakult. Kezdetben több különálló birtokról tesznek említést az oklevelek, 
melyek lassankint beleolvadtak a falu határába. Különálló birtok volt AecfAef, 
f wjz#&#, Szf/ejWom, valamint a Szz/dgy is. Teljesen önálló falu volt Csege-
jzeMfw%&A%, amely a XV. század végén pusztulhatott el. Helyét pontosan nem 
ismerjük, valószínűleg a mai Cyerep&f-tanya környékén lehetett. 

A falu mindenkor a népesebb települések közé tartozott. Lakóinak száma 
a múlt század elején már meghaladta a kétezret. M a 7015 lelket számlál. 

A falu lakói a feudális korban szabadmenetelű jobbágyok voltak, akiknek 
birtokállománya azonban az úrbérrendezéskor nem haladta meg a negyed te
leknyit. A XIX. század elején a lakosság fele zsellér sorban élt. Vagyoni hely
zetük a jobbágyfelszabadítást követően még tovább romlott. A felszabadulást 
követően, 1945-ben 7 ezer hold föld kiosztására került itt sor. 

Területe nagyrészt szántó, de elég jelentős helyet foglal el a szántásra 
alkalmatlan szikes legelő is. 

A falu eredetére vonatkozóan Turóczi krónikájában azt írja, hogy Sza
bolcs kapitány — akitől a Csáky nemzetség is származott — e helyen telepe
dett meg, amiértis előbb ̂ W M /cMak, majd CMf&varyza& nevezték. A z itt levő 
erősséget Béla (?) király parancsára széjjelverték, majd ezt követően faluvá 
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változtatták és nevét Cégére keresztelték. Lényegében ezt veszi át Vály András 
is Magyarországnak leírása című munkájában. 

A falu nevét a szájhagyomány szerint a kecsegétől kapta, mivel a Tiszá
nak itteni szakaszán mindig sok kecsegét fogtak. Egyes nyelvészek elavult szó
nak mondják, mely vízrekesztéket jelentett. Néhányan a cége szóval azonosít
ják. A név eredetét ismeretlennek mondja Gombocz Zoltán, aki a cégével 
való azonosítást hibásnak tartja. 

A falut mindig Csegé-nek nevezték. Jelenlegi hivatalos nevét csak a múlt 
század derekán kapta, de a helyi és környékbeli lakosok most is elhagyják a 
7%?za jelzőt és Csegé-nek mondják. fCregáz W#fa/M, Cyggerz?/ gj%W&, Cjegere 
TMá'&yá'&J A legkorábbi, 1248-ból származó oklevélben, mely a névre vonat
kozó első megbízható adatot is tartalmazza C/zege-nek írják. A középkorban 
és később is ebben az alakban fordul elő a leggyakrabban. Számos esetben a 
C/zege, ritkábban a C/zega, Czege, C/zyege, Cegye, Czeg/ze, Czyege, C/zzege, 
Cz/ege, Czege/z, Cz/zege, Czeege, Czzege, változattal is találkozunk. A XVII. 
században Caege, a XVIII. században pedig Zsege alakváltozatban is előfor
dul. A falu 1696-ban készült körpecsétjében — melynek közepén egy úszó 
kecsege látható — Creg/ze olvasható. 

Tiszacsegéről eddig nyomtatásban K. KovÁcs LÁSZLÓ: Adatok Tisza-
csege néprajzához (Népr.Ért. X X V U . [1935], 88—103.); K. KovÁcs LÁSZLÓ: 
Kulimász égetés (Népr.Ért. XXIX. [1937], 202.); K. KovÁcs PÉTER: A járó-, 
vonó- és fejősjószág betanítása Tiszacsegén (Ethn. 1951. 370—395.); BENCSiK 
JÁNOS: A tiszacsegei ház és porta. (Déri Múzeum évkönyve 1960—1961. Deb
recen, 1962. 205—213.) című cikkek jelentek meg. 

A z alábbiakban közölt helynevek közül számos középkori eredetű. A leg
több, m a élő helynév ismert a XVIII. században is. 

A helynevek összegyűjtésében közreműködött id. Papp József és Szalon-
tai József. Felhasznált források: 

1. IV. Béla adománylevele 1248-ból. A z eredeti nincs meg, csak a Jászói 
Konventa által 1753-ban készített másolat. Országos Levéltár D L . 324. — 
(A továbbiakban OL. D L . 324.) A z oklevelet pontatlanul közli még Fejér 
György: Codex Diplomaticus Hungáriáé IV/2 k. 16.1. 

2. A XVIII. században ismert helynevek az 1787-ben készült, a Debreceni 
Állami Levéltárban U-64 jelzet alatt őrzött térképen találhatók. (A továbbiak
ban DÁL.U.64.) 

3. A Csegei 1752-től 1860-ig vezetett jegyzőkönyv szintén sok helynevet 
tartalmaz. Debreceni Állami Levéltár. (A továbbiakban: Csj.k.) 

4. Pesty Frigyes: Magyarország helységnévtára 38. k. 69. 1. Széchenyi 
Könyvtár Kézirattára. (A továbbiakban Pesty: i. m.) 

5. A tiszacsegei tanács tulajdonában levő 1909-ből származó kataszteri 
térkép. (A továbbiakban K.T. 1909.) 
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B e l t e r ü l e t i n e v e k 

A belső terület a falu kialakulásának történeti menetét követve két cso
portba osztható. A z öreg falu, mely három nagyobb egységből áll, mégpedig a 
fg/vzg, /4/vzg és Aerfe&-ből. A második az új települések: #Wun.yz, A-zaeW-
&erf, ^zra/, J^omoArMf, AoM^aÁrfa, AeM^er/oü^, Azj/MO/or, Z^^gr, %gfzj, 
í/rgáy, Fdfdrfgr és ZafoHy. A z öreg falu minden egyes „zug"-ának „merf 
rígg» »gm vour w c m ĉ aA: zwg" megadjuk új és régi nevét. A z új települések 
utcáinak csak a hivatalos nevét tudjuk közölni, „merf a z o W n%&% /zem A^wA: 
z^oÁTMűÁr, Aa/zem ĉ o/t wccdMOÁ:". A belső terület zugait régen többnyire az ott 
lakó családokról nevezték el. 

/4/wzy .AWa wcca (régen FZráf-zwg); jdrpdü wcca; v4((y wcca/ /4wfdwf~ 
ÓMwr, Te/e/b/zofür (a kismajori kastély egykori tulajdonosa építtette és másnak 
tilos volt rajta közlekedni); 

.Barna wcca (régen TVa&y G^wrz-zwg, majd Ẑ ve/zfe wcca, újabb hivatalos 
nevét az ott lakó Barna családról kapta); Afforz wcm (régen #gM&#-zwg); 
##%c-pwf (ma a Rákóczi út egyik része); ̂ wza-zwg (ma a Tisza utca egy része); 
#em wcm (régen a Kerektó egy része volt); j&zrfo# ̂ / a wcm; ̂ oc^o/z w^; 
^a^y^/zX wcm; ifercje/zyz' wcco; 

C^wrgou wcm (régen a C^wr^o j?a^A: folyt itt, mely a X V . században vízi
malmot is hajtott); Csw/Wzq/z' wcca (régen CfűrAe-zz^); 

Da/cw-zw^ (a mai Tisza utca egy része); Z W o u wcm (régen a Kerektó egy 
része, 1940-beli elnevezés D o b ó Istvánról); 

foü %cca (régen JVagyzíf, majd ̂ br^z wcco); 
GazaaA;ó'r, Ta/rarz'/c, f/cw/a (az egykori épület helyén m a a kultúrház áll); 

Gwrwz-zwg (ma a Rákóczi utca egy része); Gd(/2/wgye/őü, Mzwigy (épület); 
ZMz-ommuz^ (eredetileg három cigány család lakott itt); ̂ a^a/ wcca (ré

gen j%ra/jzf/); /fou6/ wcca (Hold utca); ZTzzM^Wz wcm (régen &%ré? vagy 
Toüfzj JVagy Joz^f, majd C^gTzJoür-zwg); 

Zy/to/a wcca (régen ffccer-zwg, majd M^o/z-wcm); 
JJ/tq/z' wcco (régen Aa/zd/z^^arf); Jouzjg/'/W/a wcco; 
Abjwf wcco (régen j%ye&z' z/0, Aw^wrA^z (épület); Xüma/om wcm (ma a 

Tisza utca egy része, itt volt a régi vásártér is); Aotzfz-zwg (ma az Óvoda utca 
egy része); AűzzVzcz' wcco (régen a Kerektó egy része); Ao/cje/z' wcm (régen a 
Kerektó egy része); ̂ Wouger (ma a Temető, Toldi és Teleki utcák egy része); 
Ajwfz ̂ e/ű wcm; ̂ zjer^ü wcca (régen JVagyzge/z" z)(); ̂ z"jA»ű/orz' er(/őü (ma a Kis-
major újtelepülés egy része); #<%## (épület); Á̂ z'Mzẑ z wcca (régen Zaj/ca^-
^ a ^ ) ; 

Zgvq/z" z'̂ o/a (épület; a volt katolikus iskola); jLaM^/gr wcca; Z,z.9zÁ:a/z %cco 
(Liszkai János egykori csegei vöröskatonáról elnevezve); JLeAe/ wcm; Z,z'jzf 
.Fer#zc wcca; 

137 



Afd&a?-zwg, ̂ z^^r^dy-Aiocj/Ma (ma Tisza utca); Afodácj wcco; 
JVa^ocj/Maparr (a Vayak XVIII. századi kocsmaépülete állt itt, m a 7%/zc.MCj 

r^/gfz); JVa^err (egykor uradalmi cselédházak sorakoztak itt; a Szegf/ryAdz 
is itt állott, m a a Rákóczi u. egy része); Mzgy6a»a-zwg (ma a Rákóczi utca egy 
része); JVap wcca; 

Ovo^a wcca (régen Fere^-zwg és Jfaven-#aMw zwg); 
fwrfwf (egykor fakirakodó hely, m a a malom áll itt); f/cw/a-zwg (ma az 

Óvoda utca egy része); fefoü/f wcm (régen Afwz^fWf-S'f/MOM-zwg); fasfa&erf (ma 
Rákóczi utca); fac^zr/a wcca (régen ^o/Mog^o^ör); 

J&fWcf wcca (régen Gwrwz-zwg, S"/gzmgár-zwg, Bf6%c-^arf, JVa^erf, foffa-
Árgrf, JVogy6aMű-zwg néven volt ismert); 

&z/&yar (a Kisújszállási Közbirtokosságnak volt itt sajtgyára, m a TldMCMca 
fg/gfz); S"aA;fer-zwg, ̂ zf/óg^f-zwg (ma Tisza utca, itt volt a zsidó templom); 

Sz%.yf-zwg, &z&fer-zw# (ma Tisza utca); S'zwrom;-zwg (ma Tisza utca); 
.Szf/dgyaM w(; 

7oró7c i&f/wzf wcca; Tow^ ̂ frgMC wcca (Tóth Ferenc csegei vöröskatonáról 
kapta nevét); Temgfőü wcm (régen Tgmeíőü-zwg); T b M wcca (régen ̂ wcjq/f-
zwg); TWz&f wcca (Teleki Pálról elnevezve); TaMc^cj wcca; T^/zc^c^ re/ê z (épü
let); Tewp/om wcca (régen 7em^/om-zwg és Zagyva-zwg); Tffza wcca (régen 
77̂ z6Kzí/, majd gro/T^za wcca); 

Í7rge^ wcca; (7/^e^ /—77 wcm; 
Ffzűgy (a tiszai ármentesítő társulat épülete); Fmwfer wcco (régen vásár

tér volt itt); Kg&se/f wcca; 
Fgj"e/árz_yf wcca; 
Zaro/zy 7—K77. wcca/ 
Zjf/(p (ott, ahol a Csurgó-patak folyt be a Tiszába). 

K ü l t e r ü l e t i n e v e k * 

j4%d/Afy-&zpoj (sz) régen vizes terület, ahol alig lehetett megállni (K.T. 
1909.); v4W%rff (sz.) a XIX. század végéig kaszáló volt (K.T. 1909.); /f/wzta-
&zpa?, j4ra»W.y (sz.) mindig sok volt itt az aranka (DÁL.U.64.); yfrArwf (V) a 
legrégebben ismert helynevek egyike (1299), melynek partján a XVIII. század
ban földbevájt putrikban azok az egyeki lakosok húzták meg magukat, akiket 
a rekatolizálás során falujukból elűztek (DÁL.U.64.); 

##6#-&erf (sz.) az egykori Zsembery birtok, Bagdi nevű által bérelt terü
let (Cs.j.k.); Bag/oj (sz.) az ott levő néhány odvas fűzfába baglyok fészkeltek 
(K.T. 1909.); 2&z/%rz%f% (sz.) Aw- és 7Vagy6a/%yz^ ismeretes, nevét alakjáról 

* Rövidítések: e.=erdő; é.=épület; gy.=gyümölcsös; k.=kút; Lelegelő; p.=parlag; sz.= 
szántó; sző. = szőlő; u.=út; v.=víz; + = m a ismeretlen. 
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kapta (DÁL.U.64.); ̂ roM-A;Mf (k.) a bárányok itatására szolgált; ##%%;/##& 
sok béka volt benne (DÁL.U.64.); ]Wc,M&;/b&/a a török idő alatt a Szilágy
ban meghúzódott csegei lakosok egyike a névadó (DÁL.U.64.); iferzjgfzyej 
(r., sz.) vizenyős, bokros terület (DÁL.U.64.); _8#/c-W (k.) körülötte sok bí
bic tanyázott; 2%&#-W (k.) mellette tartották karámban a bikákat; iür&a-W 
(k.) a birka legelőn található; iZWufou (v.) a XVIII. században kettő is isme
retes, a bíró kaszálója volt mellette (DÁL.U.64.); J9á'a/-Wőö (e.) az uradalom 
bivalyai hűsöltek itt; Jbcm-rem&ry (1.) a XVIII. században + 2 W z a - W o m 
(DÁL.U.64.) és +JWza-^zfő /opo/zyag néven ismert (Cs.j.k.); +Bogűrzou^MeÁ: 
(1.) (DÁL.U.64.); ^oza/oü(/ (1.) tulajdonosáról kapta nevét (K.T. 1909.); 
# o z a - W (k.) u.o. (K.T. 1909.); Bomyw/drdy (1.) a kisborjak legelője; Borz-
yeMg/c, ̂ orz-/apoM);ag (1.) borz tanyázott itt (DÁL.U.64.); 

+C%zWrgdf (u., Cs.j.k.); C^a^ogou (1.) szikes terület, ahol a föld felcsat
togott; Cserepá? (sz., 1.) megkülönböztetnek A&r- és JVagycfgrepejf, valamint 
Cserep&?-ere (v.), Cferepef-ZopoMj/ag (sz.), C^erepef-Zapoja (1.), Csergp&y-fa/ryo 
(é.) és Cfgrepgff-Árocj/MoWz (é.) részeket. Nevét valószínűleg az egykori C?ege-
^zgMrmzÁr/o^^ emlékét őrző, itt található cserép-maradványok után kaphatta. 
A név írott emlékekben először a XVII. században fordul elő (DÁL.U.64.); 
C%Wu-&erf (sz.) a tenyészcsikókat tartották itt (Cs.j.k.); C»W%j&wf (k.) a 
ménes itatására szolgált; CM&ouWqpoj (1.) az előbbi mellett; CMz#%z/e/-fd6/a 
(sz.) a község földje, mely nevét alakjáról kapta; C ^ W á ^ M e k (1.) a csorda 
legelt itt (DÁL.U.64.); Cywfryo/oiW (p.) hasznavehetetlen szikes föld; Cmfr/zdf 
(sz.) a Vayak XVIII. századi csűrje volt itt (DÁL.U.64.); 

Darába (sz.) megkülönböztetnek csegei és újvárosi Daraksákat (Cs.j.k.); 
+Ddvw&/b& névadója a török idő alatt a Szilágyban meghúzódott csegeiek egyike 
(DÁL.U.64.); De/d&-Wom (1.) régen +fermc (/f/óA; W m a néven is ismert. 
Névadója a XVIII. században a falu lakója (DÁL.U.64.); Df/z/zyár-ár (sz.) 
DmM};gWűpo?zyag (sz.) a XVIII. században a jobbágyok dinnyeföldjei voltak 
itt (DÁL.U.64.); +D&?z»d%j;/bk, a disznókat legeltették itt (DÁL.U.64.); 
DoM»yo.y-M6&z (sz.) a múlt század elején dohányföldek voltak itt (Cs.j.k.); 
Z)orogn%z/f-wf, a Tiszakanyart ennek az útnak a helyén vágták át (DÁL.U.64.); 
Dögcö-fd6/a (sz.) itt volt a döggödör; 

+Mwü^/b& (DÁL.U.64.); Eh#jz/Kfz (é.); +EfWoü-wffya (u.) az ohati er
dőbe vezetett (DÁL.U.64.); 

+ # z - W részben fával volt bélelve (Cs.j.k.); fb/afAoűW/ (é.) birkahodály, 
melynek magasabb falat építettek, mint a megszokott; +^arA:ajoj-^gMeA; a 
XVIII. században még farkasok tanyáztak itt (DÁL.U.64.); +#zr/%%?-feM: 
névadója Platthy uraság kerülője, aki itt kapott bére fejében bevetett földet 
(Cs.j.k.); ff/a9fyw& (sz.) A Kisújszállási Közbirtokosság tanyája volt itt egy 
bokor jegenyenyárfával; fY/egoyrf/a (sz.) a falu határának legmagasabb pontja 
(Tszfm.99 m.), a török időben megfigyelőhely volt. A szájhagyomány szerint a 
faluban levő Nagykorcsmaparttól idáig egy alagút vezetett, amelyen keresztül 
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az ellenség szeme elől jól védett Szilágyba menekülhettek a csegeiek. Egyesek 
azt is tudni vélték, hogy az alagút összefüggött volna az egri vár védelmi rend
szerével is. (DÁL.U.64., Cs.j.k., K.T. 1909.); +föv##J:/b& (DÁL.U.64.); 
Fmyáüfon (v.) „ A naptul mindig ragyog"; f%c/a-Wdr másként 7&zWfya-6o&or 
vagy ̂ Tw/zaMr (Cs.j.k.); Hfz&sWoü régen kettő is ismeretes (Cs.j.k.); 

G#M&s\/eMe& (sz.) sok gém tanyázott itt (DÁL.U.64.); (Wq/a-W, más
ként GWo/a-&fr/, GWo/a-Wz (sz.) az itt tenyésztett kecskegödölyéktől kapta 
nevét (K.T. 1909.); Gor6e/oiW(sz.) az alakjáról kapta nevét, az úrbérrendezés
kor a csegei jobbágyok földjei voltak itt kijelölve (K.T. 1909.); +GörW<f% 
(v., DÁL.U.64.); Grd/r&z (sz.) XVHI. századi birtokosától, gróf Vaytól kapta 
nevét; +Gyarmaf/;/##& egykori bérlője nevéről (DÁL.U.64., K.T. 1909.); 

+#afm.yfou, ̂ fam^^u^b/c (v.) a Tisza új medre vezet itt m a (DÁL.U.64.); 
+#dr/May-/qpo.? (DÁL.U.64.); +#dr/May-&:wf (k., u.o.); +^ároW^w^e»eA: (1., 
DÁL.U.64.); +#dron%fgw-JOfM6fW (1., DÁL.U.64.); ̂ fmmA:orre/a (sz.); #afa/ 
(falurész és sz.) eredetileg hat ekealjnyi földet jelentett; régen megkülönböztet
tek: +#a%z/^/e»e&, +fíafa/̂ /bÁ:, +^aro/^?a^, +^ara/-fa»};a neveket (DÁL.U. 
64); +#afdr-Wo7M (sz,. DÁL.U.64.); +^aMr-jaroA: (sz.) ahol 1857-ben „Eijz-
nic Isák haszonbérlő készített veszélyes gáton lába törött Kovács Pál lová
nak." (Csegei jegyzőkönyv 96. 1.); +#aMr-M6/a (Cs.j.k.); +#a&frwf az ohati 
erdő mellett (DÁL.U.64.); +#Wrwf;/gMe& (DÁL.U.64.); +^fr/apoMyag (1., 
DÁL.U.64.); JZafroMgyar (sz.) hat nádtetős rongyos dohányos ház volt itt; 
+^gygf-6oA:or a bokor alakjáról kapta nevét (Cs.j.k.); +#f/ő-Wom (sz.) a 
margitani határon, a mellette levő tavakat a csegeiek halászták a XVIII. szá
zadban (DÁL.U.64.); #%&%?^/b& (e.) a XVIII. században az utasokat itt vették 
fel az Ároktőre közlekedő hidasra (DÁL.H.m.T. Tiszacsege, 1765); TfzWegWőüj 
(1. és íalurész) a jószág rosszul lett, ha itt evett és ivott (Cs.j.k.); #b/&%zj-W:or 
(sz.) #o//ouj dw/óü (sz.) az itt levő nagy nyárfákon sok varjú tanyázott; #o-
m o & W (sz.) majd falurész (DÁL.U.64.); +^b^zw-^g»eA: (DÁL.U.64.); ffo^zw-
gdf (u.) a XVIII. században épült a csegei és az ároktői révet kötötte össze 
(Cs.j.k.); +#aMzwf<?% (sz., DÁL.U.64.); 

jge/ (sz.) az +7ge/-pa^^/ kapta nevét, megkülönböztetnek +7gg/;/b&ot 
és +7oAröj-/gg/Wat (DÁL.U.64., Cs.j.k.); 7«fa (v.) a Tisza elhagyott medre, 
mely a Szilágyat fogja közre. Tfzfafou néven is szerepel. A z 7?zfa-parf és Tmfa-
zwgjó szántóföld (DÁL.U.64., Cs.j.k.); +7%%&z-Wdr (Nyíregyházi Áll. Levél
tár Act.pal.Iasc.56.N^ 30.1638.); 

+.&Wwr-&wf (k.) a kezesjószág itatására szolgált; Vege.?, Je^gf-^6/a (sz.) 
az ohati erdő védelmében sokáig megmarad a jég és hó (K.T. 1909); 

Aüácja (e.) a kerülő aki itt lakott nem csegei volt és a kacsát „kácsá"-nak 
mondta. (K.T. 1909.); J&zcs&ou-Wom, AacsÁ%?%-/apas#, Aacs&ou-W (l.v.k.) 
a falu XVI. századbeli lakójától kapta nevét, (DÁL.U.64.); XocMfy-Adz (sz.) a 
Görögkatolikus Egyház kutricái és kacsatelepe volt itt; +Ao//at/#ze&(DÁL.U. 
64.); +Awza&%9-&wf (k.); AopraMc/-/űpoj (sz.) egykori, XIX. században élt bér-
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lejéről kapta nevét (Cs.j.k.); A^ojzro/oüíí (sz.) a jobbágyok káposztáskertjei 
voltak itt a XVIII. században (DÁL.U.60/1882); AavWxf/rya (v.) az 1889-ben 
megindult vasútépítkezés során innét bányászták a vasúti töltéshez szükséges 
kavicsot; ̂ e'cs&éy (sz., 1.) a legrégebben ismert helynevek egyike. Már IV. Béla 
birtokadományozó 1248-ban kelt oklevelében említik, #&?- és Aragy&e'cs&éJ 
ismeretes, továbbá TMrmaj-Aecs&áf-Wo/M és ̂ Téc^^^Me^ is (OL.DL.324.); 
^Temm_yMr (sz., e.) mindig kemény ott a föld (DÁL.U.64.); +AeM6/é'/-é'j-/apo-
M^ag (DÁL.U.64.); AeMűfgr/oü^ (sz. és falurész) a jobbágyok kenderföldjei vol
tak itt a XVIII. században (DÁL.U.64.); X e r e W y (v., sz.) Á%?- és Mzgy&ere&-
M u ismeretes (DÁL.U.64.); AeMg^e/e^ (sz.) időnként víz borítja, alakjáró 
kapta nevét (DÁL.U.64.); +#%?&;/##& alakjáról kapta nevét (DÁL.U.64.); 
+AZr&yzf-gr (v., DÁL.U.64.); ̂ Te^zeg^ (sz.) valamikor sok keszeget fogtak itt 
(Cs.j.k.); Ae^zf-wr (ti.) (Cs.j.k.); Aeffagw-z.MW#o,y (DÁL.U.64.); Ae^Jü^ (sz.) 
két egymás mellett levő halom neve (Cs.j.k.); +Aeffőim c a W a (é.) a mátai út 
vezetett itt és a Vayak a XVIII. században csárdát építettek az egyik dombra 
(Cs.j.k.); 43gyo%j-fdWa (sz.) sok kígyót találtak ott (Cs.j.k.); Xüerdoü/zégy (e.) 
a Tisza árterületén található; Ajúerdoü vagy Tfe/M&z (e.) a legelőn; Áls/ozW 
vagy ̂ űmuva/zÁrf^/oüűf, #Wun.yz (sz., gy.) a névadója a falu egykori földesura; 
jKüma/or (falurész és sz.) eredetileg csak Afq/or volt a neve (DÁL.H.m.T. 
Tiszacsege, 1765.); +^T^We^ (sz., Cs.j.k.); ̂ f ö&cüMu és JVagy^ö^ö^^u isme
retes (sz.) vízitök termett benne (DÁL.U.64.); J&w<&is>/g%e& (1., DÁL.U.64.); 
XbrM#-parr (sz., K.T. 1909.); AojarWr (sz., K.T. 1909.); A a % W % % f - W (k.); 
jKo^w-^&e néven ismeretes még (K.T. 1909.); + X w W d r , egy nagy kő volt itt 
(Cs.j.k.); jKormóMzgg (sz.) köröm alakú kiszögelés (DÁL.U.64.); +Korf(/áü 
(sz.) az ott található vadkörtefákról (Cs.j.k.); AozóWopoj (1.) u.o. Xozö^wf 
(k.); ̂ ó^fg/oügg^e (sz.) az úrbérrendezéskor a község földjét itt mérték ki; 
Xw/concás^/gMg/r (sz.) a XVIII. században kukorica vetés volt itt (DÁL.U.64.); 
Xwrvásgaf (u.) az intéző ezen az úton járt a szeretőjéhez; +ÁIwfas\/b& (DÁL. 
U.64.); 

Zapa?-^e/ze& (DÁL.U.64.); Z/zpayfou (1.) a Tisza egykori medre (DÁL.U. 
64.); JLasWou (v.) kettő is van, innét vetették ki a lakóházakhoz szükséges vá
lyogot; Z^ge/oü (1.) az egykori úrbéres legelő neve; JLevq/̂ /%íf (sz.); Zx^zgZr 
(falurész) i%- és Mzgy&fugá'rt különböztettek meg; /w&afWom (sző., gy.) a 
homokdomb közepe lyukas volt (DÁL.U.64.); 

MadWazou-fow (sz.) sok vízimadár tanyázott benne egykor (K.T. 1909.); 
Mű/or (lásd Aü- és Mzgy#%z/or címszó alatt DÁL.H.m.T. Tiszacsege 1765.); 
+Md/M?/K% (sz., DÁL.U.64.); AfdfzgodWf (sz.) Á%y- és JVagy/MdMgod/%% isme
retes (DÁL.U.64.); A néphit szerint: „̂ 4 wagy &wrwc v/Mg We/m o Za66aMcoA:űf 
^zor^o^d/c még z^, aA:fÁ; f/ê wA:6e egyre c«7& â zf A:z/a6(íM̂ .' Ma/M goff, wo/» 
go^/Ezír /err MűMgorfW a Meve."/ Mara// w^ (u.) Máta felé vezető út neve 
(DÁL.U.64.); +Mor^zr (v., DÁL.U.64.); Afí/zefW, Mf/zej-^Mek (sz.) a Tisza
közön, ahol egykor a jobbágyok méhesei voltak (DÁL.U.64.); Mf/zWzdf (sz.) 
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az uradalom méhésze lakott itt (Cs.j.k.); M#/o(We.?-WofM (1., DÁL.U.64.); 
MfrAaj, AfírAâ -erg, Mfr/za^rJ^, M/rA^-^b/: (sz.) ismeretes (DÁL.U.64.); M M a -
/bÁ: (v.) a Tiszába vezeti le a Sulymos felesleges vizét; Morogva, TVagymwofva 
(sz., v.) régóta ismert helynév, IV. Béla idején 1248-ban fontos halászóhely. 
Megkülönböztetnek még +Morotva-köze és +Morotva-foka neveket (OL.DL. 
324.; DÁL.U.64.); 

+JVaűfa^MeÁ: (DÁL.U.64.); MWI&MZfgef a XVIII. században a mai rév 
közelében egy sziget emelkedett ki a Tiszából, amely olykor 25 kocsi szénát is 
megtermett. A Tisza szabályozása után eltűnt (NyÁL.consc, fase, 39, N o 390. 
1738.); JVa(fWvan wf (u., DÁL.U.64.); +Mzgyd/&k (1.) a csegeiek gulyájának 
tartózkodó helye (DÁL.U.64.); +JVaf%/#?f& (1., DÁL.U.64.); JVa&y .AW-zwg 
(sz.); Vagy/mz/or (é.) eredetileg a XVIII. század végén épült kastélyt és a hozzá 
tartozó gazdasági épületeket, valamint a szántókat jelentette, m a egy teljesen 
önálló település, amely közigazgatásilag mint tanyaközpont a faluhoz tartozik 
(K.T. 1909.); +Mz&yfzy#af & csegei gazdák gróf Vay Rátán levő kaszálóját 
nevezték így, mely mintegy harminc nyilasnyit tett ki (Cs.j.k.); A%gyfö&%W% 
(lásd #Á?föMffJu sz., DÁL.U.64.); +JV&?ze kocsma, lásd Sásas alatt; +ATyw&%y-
./#%* (DÁL.U.64.); 

ÓucsbuWom (1., DÁL.U.64.); Orozaf (sz.) kiemelkedő rész; Orpq/a (sz.) 
ismert még Orpq/a-Mf és Orpo/a-Wom néven is (DÁL.U.64.); Óu^/b/c (v.) 
(DÁL.U.64.); 

0&ó'r/oiW (sz.) itt volt a XVIII. században a jobbágyok ökörlegelője 
(DÁL.H.m.T. Tiszacsege, 1765.); Ö W ü W (k.) u.o.; Örűfög/b/r (e.) itt nagyon 
örvényes és veszélyes a Tisza; 

fapfowz (sz.) a XVIII. században kettő is van belőle (DÁL.U.64.); fop-
zwg (sz.); faf(f%-faM};a (sz.) a tulajdonosától kapta nevét; fgr&? (sz.) a XVIII. 
században +fzrc^ a neve (DÁL.U.64.); +fef#zye;/b& (DÁL.H.m.T. Tisza
csege, 1765.); / W W (1.); fo/g(fn %f (u.); +fo^m-^MgÁ; (DÁL.U.64.); +foffo-
/b& (DÁL.U.64.); +fo^^-/apoM_yag a XVIII. században mellette vezetett á 
foj/a wf (DÁL.U.64.); fo^Wj", fo/Wj (sz.) néven is ismert a XVIII. század
ban (DÁL.U.64.); fwjz&'&a (sz.) a legrégebben ismert helynevek egyike (DÁL. 
U.64.) az 1248-ból származó oklevélben „fwcAMra" néven szerepel (OL.DL. 
324.); 

+J&z&offya-Wf, másként +7WcoffyaWcor (Cs.j.k.); +^fmísz vagy ̂ T^-
erífjü (e.); +JfeW(ye.f;/eMe& (DÁL.U.64.); j(f, OrfZ(fgrí már a XIII. században 
említett név, eredetileg a falu alatt a Nagykorcsmaparttal szemben vezetett át a 
Tiszán (Cs.j.k.); +J(JwÁ:aW (sz., DÁL.U.64.); J & % W j (1.) sok róka tanyázott 
itt valamikor, megkülönböztetnek Xw- és Va&yrm/Msf (Cs.j.k.); +7M%Á%&?-
./#%* (DÁL.U.64.); 

+&mc/zdf (sz., DÁL.U.64.); &zr&a? (1.) +5"ar^W-/űpoM);ag, +S"arA:a(A/aj70̂  
és +5"ar^W-faM_ya volt még ismeretes (DÁL.U.64.); +,S#rW% rb% (DÁL.H.m.T. 
Tiszacsege, 1765.); + 5 " ^ ^ vagy másként +7Vg^ze nevű korcsma a XVIII. szá-
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zad végén, „a/a/wfz a/w/, ^aA: aAoz eg_y d/ w^ me//erf d//f ̂ J a ^o/vo/oA 6a/"/aMg/a 
W f " . (Cs.j.k.) A XIX. század elején leégett. ,,/4 JVgJzg » e v e ^ e ^ owzgf Aopra, 
Aog); a/MfAror a foA%z/o& Mem/zzef^A áy a Aiocf/Móffoj Mrfe a 6or (frdf, azoA; #f/g-
ggA/re/yize^e/: e^ A:oz6e/z moMfdA:... nejze, Mg^ze." + 5"^^yeMeA; (1., D Á L . U . 
64.); +SeMwfr (v., DÁL.U.64.); ^e/p^-ybA (v., Cs.j.k.); ^^yoTM-Aa/om (1., 
DÁL.U.64.); ̂ M f A ^ (sz.) J^M- és #a&yM%fA%bt különböztetnek meg (DÁL.U. 
64.); 5w/moj (v.) sulymot termő víz (Cs.j.k.); ,&í/7MWr (v., Cs.j.k.); Sw/mayfoM 
(v.) ugyancsak sulymot termő elhagyott Tiszameder; 

,Szof%Wk (sz., 1., Cs.j.k. és N Y Á L . Act.pol.fasc.56.No.30. 1638); +SzdM-
fűj-/zâ  a középkori szántóföldek helye (DÁL.U.64.); Szarcai^MgA (1.) szár
csák költő helye (DÁL.U.64.); Szeg/enek (1.) a falu határának kiszögelésénél 
(Cs.j.k.); ̂ zágAafáT" (1.) határjel volt itt (DÁL.U.64.); +&%%%%&% (1.) a XVIII. 
században itt delelt a gulya (DÁL.U.64.); +,Sze&&%%wzyag (1.) az előbbi mellett 
(DÁL.U.64.); Szá-á^/zeA: (sz.) a XVIII. században szérű volt itt (DÁL.U.64.); 
&zM&y (sz.) régen „j>z%y *Sz%ref/z", ahol a törökök elől menekülő csegeiek 
húzták meg magukat +,SzzYd&y-6W&, S'zf/dĝ -̂ erfÁr-̂ bA:, +S"z%);jzí/ és +Szf-
Mg^-^»};a részeket különböztettek meg valamikor (DÁL.U.64. és Cs.j.k.); 
Szz/ere (v.) S"z(Vgre-/zar (sz.) +5'zz/^g^eMe/: különböztethető meg (DÁL.U.64.); 
SzzY&sWom (sz.) oklevél említi 1299-ben „.Sy/ea" néven (Wenzel: Árpád-kori 
új okmányt. V.k.202.1.); +,Szf//iWzaf a rajta levő szilfáktól kapta nevét (Cs.j.k.); 
+5zz'W.y (gy.) a Vayak XVIII. századi Szilágy béli kertje (Cs.j.k.); Szom/w-Mf 
(sz.) itt mindig megszomjaztak az aratók, mert a környéken jó vizet nem lehet 
találni; .Szoros (sz.) keskeny földnyelv, melyet a víz fogott közre (Cs.j.k.); 
Szöü/őü (sző.) kettő is van belőle, egyik a Tiszánál, a másik a Lyukas-halom 
dűlőben; 

7%/a%rgfőü, a legelőn volt található; Temefőü, megkülönböztetnek régi 
és új temetőt; +7#Wá?-faMya régi tulajdonosáról kapta nevét; Tüza (gy., sz.) 
a Tisza árterületén levő gyümölcsöst értik rajta; 7%za&őze, TWaf&sza (sz.) a 
víz szabályozása előtt a Tisza fogta közre (Cs.j.k.); +7b/vo/of (sz.) TWva/oj-
W , +7Wvq/o&^eMe&, +7b/va/oj-/opoM};ag néven volt még ismerétes (DÁL.U. 
64.); 7%Mf/Kfz-&#/a (sz.); 7c#Wj-/o^of (sz.); To'&cüfdw (sz.) Afj- és JVag^föAö^-
fow ismert régen (DÁL.U.64.); Tlőüg^gre, rőüg^ere-Aar (sz.) néven már régen 
ismert helynév. Oklevél említi „TWgejcAeref&e" néven 1248-ban (OL.DL.324.); 
?^%^^^őü (sz.) az ohati tölgyerdő csegei határba átnyúlt része, melyet kiir
tottak és m a szántóföldnek használják (Cs.j.k.); TűGürazeg (sz.) megkülönböz
tetnek #ü- és^Vagy^őürfzeget; Tlöv^A^ (sz.) sok volt itt a szamártövis (Cs.j.k.); 

#-&%% (k.); +(7f-A^ (DÁL.U.64.); 
(7/^rü (sz. és falurész) a XVIII. században telepítettek itt fákat, melyről 

nevét is kapta (DÁL.U.64.); +[/mMr-&%%>Myag (1., DÁL.U.64.); f/rgáy (sz. és 
falurész) sok ürge tanyázott itt valamikor; Í7rmcü (sz.) ürmöt termő terület; 
ZWcWzdf u.o. (DÁL.U.64.); 

Farga-#/ze& (1., DÁL.U.64.); Farga-Aa/om (1.) a XVIII. században a Ket-
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tősi csárda bérlőjétől kapta nevét (DÁL.U.64.); +Ka?&qpw:/b& (Pesty: im.); 
Fm/:wf-/apof (1.); Fere^-Aa/o/M (sz.) X V . századi tulajdonosától kapta nevét 
(Károlyi család okit. II. k. 334. 1.); +FZr&?-/eMe& melynek most KZr&?-p<%er 
&zpoj a neve; + FezeA:e»y a Vayak XVIII. századi szőlőföldje a Filegória aljá
ban (DÁL.U.64.); + Fmce-/opoMyag (1., DÁL.U.64.); Foügygj (sz.) régi halá-
szóhely, az 1248-as oklevél is említi Ff/ge^ alakban (OL.DL.324.); 

Zagyva-Arwr (k.); Z^/OM_y (sz.) és falurész (árvíz idején kiemelkedő rész. 
DÁL.U.64.); +Zogor (sz.) Xifj- és JVagyzogort különböztettek meg, 1638-ban 
„Kett Zokor halma"-ról szól az írás ( N Y Á L . Act.pol. fasc. 56.No. 30. 1638.). 

PAPP JÓZSEF 

Adalékok a mérai ruházat műszókincséhez* 

<&&%o/fzW& olyan mellény vagy mell
revaló, amely oldalt gombolható 
össze. — M a # ű^z^/z &ez<#Á: gjzf az 
^á/go/M^o/^ /^6ff WfáW. y4jz for-
CfdA;, Aogy a /wé/wz farcjom /Me/egef 
az &&z(goWw&fj TMérg W ^ . 

Jű^/gO/M^o/^ /d/6f 1. 06%07MW(&? 
oűfa/gom6o/o^ méreva/o 1. oűfa^gom6o-

df/áWro^of olyan csizma, amelynek a 
szárát oldalt, nem hátul varrják ösz-
sze. — Ó^/vám^oj wwz, ̂  Aaíw/va-

AfZff kiveszi a színét. — 4̂ gyocc^a^ 
/Mo^j^ /Me/:, Aogy «e ír/g a /Kfrajẑ , 
Aogy »g Jjzz'cc^. 

öjjzeaÁra^z/o^Á; összekapcsolódik. — 
v4 /ggz^e/rMeA: 6w/^a vc(^ c W r Ára-
/?occW aArűwz^do^ öj^ze. 

ós\szg/bg összeszedi ráncba a ruhát. — 
E&?W/fom, Mgm/b&fam o^ze. 

ó^ze/wz 1. felerősíti a gyöngyöt, 2. 
összeköt. — D(/ora W f ó'^ze/wzve. 

Eve//wzf oj^zg a /ű/6fr (ti. libagégé
vel, amelynek a két végén bojt van). 

ö&fzaWf zusammenbinden. — /̂ f öjz-
jze va/z &#fve a /?ojzM (ti. a bagazia 
alján), ajz^/M va« g ^ &Á9 Arö^. 

öjjze^zg^ 1. összegyűjt, 2. ráncba rak. 
— JVa, TMewzyeA:, ^zegg^em ő^ze 
a^zf a &őf&?e&ef w & % . jF/ia »em azegy-
gvwA: ó'^ze (a ruhát), roMc^o/d^. 
^ a o^ze^zeggywA:, meg^Z/, ameg a 
jzovef mg^fdr^ű mag^f. 

ofozef ruházat. — Esz ̂ o^/rd/ &űgd6-
6a» A:erw/, a m ü óYöze^MÁ:, m z W a 

/?á//za-̂ a//zo a hónaljrész az ingen 
(1. /Mg) 

/%7#M&dra vê zf vállára (panyókára) ve
szi a kabátját (1. /g/ygr/ a vd//dnz) 

^ó/zd/f^a virágmintás szalag. — váz 
q/OM roAZ /?űM6f/(A:a wf. Jo/ va» a 
/)dW/zÁ:a? Esz W&wzg, wfe Arofz' a 
yryaMro. /4 ̂ 0Műf//M^ a Aq/d6o. Mz-

Vö. MNyj. XI, 85—95 és XII, 181—7. 
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