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patak 1 Bikás dáv
szántó 1 Boc szn
szántó/kaszáló 1 Borkút vín
forrás 1 Borvíz vín
erdő 1 Bucsák szn
? 1 Cigónia nné
szántó 1 Csere tne
? 1 Csiános tne Csijános, Cseános=csalános
? 1 Csigolyák tne csigolyák= kosárfonásra használt fűz
? 1 Csomos szn
falurész 1 Darék ?? darék=derék, a falu dereka (?)
? 1 Deák Ferenc szn
szántó 1 Déllő áll delelőhely
erdő 1 Dericés ??
erdő 1 Dobroszlán szn
szántó 1 Dohos föm  "E terület egy része vulkanikus utánmüködés  
szántó 1 Domb poz
szántó 1 Ér vín
kaszáló 1 Ferencek szn
? 1 Föveny föm
? 1 Gyükeres tem
? 1 Hájas ? 
szántó 1 Honcsoros tem honcsok= vakondtúrás
szántó 1 Hosszak mrt „Ezek tényleg hosszak voltak, mert 540 méter a
erdő 1 Kandia ??
utca 1 Karom ?? karom-korom, a patak színére utalhat (?)
szántó 1 Kimenő fht Kimenő=Nagynyíl=Tanorkapu
? 1 Kőszál poz
patak 1 Kosztán szn
szántó 1 Kövecses föm
erdő 1 Lakóca ??
? 1 Lapjas dmb lapjas=lapos
kaszáló 1 Leckér ??
? 1 Máté Pál szn
szántó 1 Méker ??
? 1 Murdán szn
szántó 1 Nyáros tne
erdő 1 Ölves táv ölves=ölyves 
erdő 1 Pajinka rom
szántó 1 Parlagok mvt
szántó/kaszáló 1 Rakottyás tne
kaszáló 1 Rét mvt
patak 1 Rozsdás tem
? 1 Suvadás dmb
szántó 1 Tanorok mvt Tanorok=Tanorkapu...
erdő 1 Veres Lőrinc szn
szántó 1 Veszteglő áll
erdő 1 Zernye rom
falurész 2 Al szeg hht fht
híd 2 Alsó híd hht mtu
patak 2 Árgyas pataka szn vín
szántó 2 Árkos tó vzr vín
erdő 2 Bacsó éle szn dmb
patak 2 Bacsó pataka szn vín



erdő 2 Bánya oldal eet dmb
út 2 Barátosi út kfh mtu
híd 2 Barta hídja szn mtu
? 2 Barta kertje szn mvt Barta kertje=Ógyümölcsös
patak 2 Basa pataka szn vín
patak 2 Becsek Mihály pataka szn vín
erdő 2 Bene kertje szn mvt
szántó 2 Bene nyíre szn tne
utca 2 Benék utcája szn mtu
út 2 Benék útja szn mtu ma ismeretlen
patak 2 Berke pataka ? vín tnt (berek), szn
erdő 2 Bernád tető szn dmb
erdő 2 Bikk tető tne dmb
utca 2 Bogáthi utcája szn mtu
szántó 2 Bogáti kertje szn mvt
erdő 2 Bogyó gödre szn neg
forrás 2 Botos kút szn mtu

2 Bucsák rengéje szn tnt rengéje=rengetege
? 2 Butyka kertje szn mvt
erdő 2 Cán kénnya ? ? Kovács Miklós kínya (kiénnya) nevű erdei helye
szántó 2 Cele kert szn mvt
szántó 2 Csatornás kút vzr mtu
híd 2 Csegze hídja szn mtu
szántó/kaszáló 2 Csegze kert szn mvt
út 2 Csegze útja szn mtu
szántó 2 Csere mező tne mvt
patak 2 Csere patak tne vín
erdő 2 Csere tető tne dmb
? 2 Csubuk kertje szn mvt
erdő 2 Egyház erdeje ehb tnt
? 2 Elő hágó hht dmb
szántó/kaszáló 2 Elő sár hht föm
szántó 2 Falu alatt mtu hht
kaszáló 2 Falu füve mtu mvt
forrás 2 Falu kútja mtu mtu
erdő 2 Falu szabadja mtu nyo
telek 2 Falu széke mtu föm
erdő 2 Falu tilalmasa mtu nyo
patak 2 Fattyú patak jlz vín
erdő 2 Fekete bérc tem poz
falurész 2 Fel szeg hht fht
út 2 Fűrész útja eet mtu
erdő 2 Gáll György erdeje szn tnt
patak 2 Garádics patak alk vín garádics=lépcső (a patak kőpárkányokon zúdul 
erdő 2 Gáspár János erdeje szn tnt
út 2 Gáspár János útja szn mtu
patak 2 Gépház pataka mtu vín
szántó 2 Gyep köze mvt fht
legelő 2 Gyepű puszta mvt irt
szántó 2 Halom előtt poz hht
szántó 2 Halom mező poz mvt
szántó 2 Halom útja poz mtu
kaszáló 2 Harangozó parlag ehb mvt

„Botos Péter uram ott érte vót utól a leánnyát, v
utólérte s ott aztán leszúrta-e vagy levágta-e ők
nagyon jó forrás, a pávai patak onnat ered.” - B



erdő 2 Harminchármak erdeje szá tnt
? 2 Három útválasz szá mtu
szántó 2 Hat ökrös szá dáv
szántó 2 Hegy fark poz fht
forrás 2 Hideg kút tem mtu
erdő 2 Jakab havasa szn poz
erdő 2 Kabola dörgő dáv jlz
kaszáló 2 Kádár füve szn mvt
forrás 2 Kádár kút szn mtu
utca 2 Kádárok utcája szn mtu
út 2 Kajtár út szn mtu
patak 2 Kányás patak szn vín
legelő 2 Kányás pusztája szn irt
szántó 2 Kender ugarok trm mvt
szántó 2 Kerek tó alk vín
erdő 2 Keresztesek havasa szn tem
szántó 2 Kert alja mvt fht
szántó 2 Kicsi híd mrt mtu
erdő 2 Király kő ? dmb
patak 2 Király patak ? vín
? 2 Kő garádics dmb alk
híd 2 Kő híd jlz mtu
? 2 Köles kert trm mvt
? 2 Kóró bérc tnt poz
? 2 Köszörű kő ? dmb alk (kerek, éles), eet
erdő 2 Köves arr föm dmb arr=homlok, orom
erdő 2 Köves tető föm dmb
szántó 2 Köz mocsár fht vnt
patak 2 Köz patak fht vín
szántó 2 Közép mező fht mvt
út 2 Kozma útja szn mtu
erdő 2 Közönség erdeje nyo tnt
szántó 2 Kutas tó mtu vín
legelő 2 Labdáró puszta ?? irt ma Bojt-ként használják
erdő 2 Ló bérc dáv poz
szántó 2 Lőrincz dombja szn poz
? 2 Lukács pusztája szn irt
kaszáló 2 Malmos kert mtu mvt
? 2 Martiak fűrésze szn eet fűrészüzem
kaszáló 2 Martiak parlagja szn mvt
? 2 Medve gödör táv neg
? 2 Mész reve föm köz
szántó/kaszáló 2 Mihát (Mihálcz) szere szn sor
kaszáló 2 Mogyorós kert tne mvt
? 2 Nádas tető vne dmb
szántó 2 Nádra menő vne hht
erdő 2 Nagy csere mrt tne
erdő 2 Nagy fenyő mrt tne
? 2 Nagy kő mrt dmb
kaszáló 2 Nagy nyíl mrt nyo Nagynyíl=Kimenő=Tanorkapu
kaszáló 2 Nagy nyír mrt tne
út 2 Nagy út mrt mtu
híd 2 Nyáros hídja tne mtu
szántó 2 Nyíl kapu nyo mtu
kaszáló 2 Nyíres kert tne mvt



szántó 2 Ó gyümölcsös jlz mvt Ógyümölcsös=Barta kertje
? 2 Ökör szállás dáv áll
erdő 2 Ölves bükköse táv tne
patak 2 Ölves pataka táv vín
legelő 2 Ölves pusztája táv irt
út 2 Ország útja mtu mtu
erdő 2 Páll feje szn fht
telek 2 Páll helye szn műv
kaszáló 2 Pálos domb szn poz
erdő 2 Polyánka nyaka rom fht
patak 2 Polyánka vize rom vín
út 2 Posta út eet mtu
erdő 2 Ravasz lik táv dmb
szántó/kaszáló 2 Rét szél mvt fht
kaszáló 2 Réti szénája szn mvt
? 2 Romlott esztena jlz áll
szántó 2 Sás gödör vne neg
patak 2 Simon pataka szn vín
út 2 Sós ösveny tem mtu
kaszáló 2 Szarkák gátja ? vzr táv, szn (gúnynév)
erdő 2 Személyesek erdeje nyo tnt
? 2 Szőcs helye szn műv
híd 2 Szörcsei híd kfh mtu
szántó 2 Tamás füze ? tne szn, kfh (Tamás falva)
híd 2 Tamásfalvi híd kfh mtu
út 2 Tamásfalvi út kfh mtu
utca 2 Tatárok utcája szn mtu
? 2 Téglacsűr mtu
erdő 2 Tiszta bikk tem tne
szántó 2 Tó köz vín fht
kaszáló/telek 2 Tós kert vín mvt
kaszáló 2 Vajna belsőségek szn műv 
út 2 Vajnafalvi út kfh mtu
út 2 Vállas út alk mtu
? 2 Veres gödör tem neg
kaszáló 2 Veres kő tem dmb
telek 2 Víz melyéke vín fht
telek 2 Zsidó puszta nné irt
telek 3 Alsó patak melléke hht vín fht
? 3 Basa pataka töve szn vín fht
szántó 3 Eger bokor nál tne tnt hht
patak 3 Él mege pataka dmb fht vín
híd 3 Elő sár hídja hht föm mtu
legelő 3 Első zernye pusztája hht rom irt
utca 3 Felső patak melléke hht vín fht
? 3 Hátsó árok mege hht vzr fht
legelő 3 Hátsó zernye pusztája hht rom irt
legelő 3 Hideg kút pusztája tem mtu irt
patak 3 Karom nyaka pataka ?? fht vín
patak 3 Kék sár pataka tem föm vín
híd 3 Kerek eger hídja alk tne mtu
út 3 Kerek tó útja alk vín mtu
? 3 Két út köze szá mtu fht
szántó 3 Kis domb alja mrt poz fht
út 3 Kis domb útja mrt poz mtu



patak 3 Kis mély patak mrt tem vín
patak 3 Nagy mély patak mrt tem vín
erdő 3 Nagy Sólyom kő mrt táv dmb
? 3 Páll kisebb ága szn mrt fht
út 3 Piacra járó út eet hht mtu
út 3 Rétre járó út mvt hht mtu
patak 3 Som kő pataka tem dmb vín
út 4 Két határ közti út szá műv fht mtu
út 4 Nádas tóra vezető út vne vín hht mtu
patak 4 Nagy som kő pataka mrt tem dmb vín


