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Az intézménynevekTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y csoportjáról

Az egyéb tulajdonnévfajták körébe tartozó intézménynevek egyik jellegzetes
csoportjáról, a vendéglátóiparban előforduló nevekről szeretnék röviden szólni.

A vendéglátóipar nagy múltú, részben az ipar, részben a kereskedelem körébe
tartozó tevékenység. Szabatos megfogalmazásban a belkereskedelemnek azt az
ágát jelöli, amely nyilvános üzemekben (pl. étterem, szálloda stb.) ételt, italt,
szállást, esetleg szórakoztatást nyújt (vö.: ~Ksz. 1471-2; BpLex. 1282-4).
A vendéglátást szolgálják a különböző vendéglők, éttermek, cukrászdák, kávé-
házak, eszpresszók, büfék, bisztrók, szállodák stb. 1972-es adatok szerint 516 ven-
déglő és étterem, félezer cukrászda és eszpresszó, valamint 450 italbolt működött
a fővárosban (BpLex. 1284).

A vendéglátóipar neveit kutatva számtalan művelődéstörténeti érdekességgel
találkozhatunk, de az idő szűkre szabott volta miatt sem ezek felsorolására,
sem a teljes magyarországi névanyag bemutatásárawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem vállalkozhatok. (Kuta-
tásaimat eddig csak a fővárosi nevek körében végeztem, de szándékomban áll
a vidéki városok vendéglátóipari intézményeinek nevével is foglalkozni.)

A rendelkezésemre álló időt arra használom fel, hogya fővárosi eszpresszók
és kávéházak különböző névtípusait bemutassam.

A Magyarországon lassan nemzeti szokássá váló kávéivás története a török
időkbe nyúlik vissza. XVI. századi török adófizető-Iajstromok, a defterek budai
kahve hane-król, azaz kávéházakról tesznek említést (vö.: BpEncikl. 386; PRO-
HAsZKA: Nyr. LXXV, 205-6), Zrinyi meleg kávé-ról (TESz. II, 413 kávé a.).
Mikes Kelemen pedig már kávé ház(ban)-ról ír (TESz. uo.). 1831-ben Pesten 28
kávéház működött, s századunk elejére számuk majdnem 500-ra emelkedett
(BpEncikl. 386). Régi hires kávéházainkat elsodorta a második világháború, s
vele együtt eltünt a vendéglátásnak ez a formája is. Csak az egykori híres mű-
vészkávéház, a New York maradt meg, amely ma Hungária Kávéház néven rnű-
ködik. Néhány közülük étteremmé, ún. café-restaurant-ná alakult, mint pl. az
Emke, Gresham vagy a Pilvax. Helyettük az eszpresszók vagy közkeletű bb ne-
vükön presszók (TESz. II, 803; KARINTHY FERENC, Nyelvelés 126) terjedtek
el, amelyek már a 30-as években divatba jöttek, de igazi virágkorukat a 60-as
években érték el.

E rövid bevezető után rátérnék a nevek bemutatására. Adatairnat a budapesti
közületi telefonkönyv (1979.) segitségével gyűjtöttem össze, de helyenként lexi-
konok (ÚjMagyLex.; BpLex.; stb.) és más kézikönyvek anyagát is felhasználtam.

A nevek tipizálásához jó lehetőségnek kinálkozott az elnevezések alapjául szol-
gáló szavak szófaji felosztása. Ennek alapján két nagy csoportba oszthatók a
nevek: 1. tulajdonnévi eredetűekre és 2. köznévi eredetűekre. J. SOLT~SZ (A
tulajdonnév funkciója és jelentése 31) .nyomán az első típust a jel nevek, a
másodikat asz ó nevek csoportjának nevezem.

Az első csoport a kisebb. Ide tartozik néhány család név (pl. Ady, Bartók, Irá-
nyi, Károlyi stb.), irodalmi hősök neve (pl. Hófehérke, Carmen, Rigoletto stb.).
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Különösen gyakori a női nevek előfordulása (pl. Agnes, Angelika , Anna, Csilla ,
Erzsébet, Karolina stb.), vagy ezek becézett változata (pl. Erzsike, Joli, Juci, Kati,
Katica , Magdi stb.). (A női neveket a márkanevek körében is gyakran alkalmaz-
zák, vö. POSGAY: ~dAny. 1/1, 4.) Becenévi eredetű a Csibi, Csöpi és Öcsi is.
(VÖ.: HAJDú, Magyar becézőnevek 74-5; J. SOLT~SZ i. m. 59.) A fentebb emlí-
tett nevek némelyike, ha nem következetesen szinkrón alapon nézzük eredetét,
nem sorolható az ún. em 1é kez tet ő nevek közé (vö. J. SOLT~SZ i. m.
124-8), mivel az Ady, Bartók, Irányi, Károlyi nevű eszpresszók nem az ismert
hírességekre, hanem a híres emberek nevét viselő utcákra, útra vonatkoznak,
ahol az említett eszpresszók találhatók. Hasonló a helyzet a Karolina és a Sza-
bolcs eszpresszóval is.
A földrajzi nevekből származó eszpresszónevek többsége egzotikus-romantikus

tájakat, városokat idéz fel, mint a Capri, Jáva, Luxor, Santos, Velence stb.
Közülük a kávéiváshoz, illetőleg a kávéhoz csak a brazíliai kikötővárosról elne-
vezett Santos-nak van köze, a többi név meglehetősen motiválatlan, akárcsak
a Mátra , Mecsek, Szinva, Tisza stb. nevű eszpresszók.
Meg kell említenünkTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a márkanevekből alakult eszpresszóneveket is, amelyek

egészen új keletűek, ilyen az Amigo, Cola és Omnia. (Ez is vitatott csoport,
mert - ha a névadás alapjául szolgáló kávéfajták, illetőleg üdítő ital nevétől
elvonatkoztatnók - akkor már a 'következő, a köznévi eredetű csoportba kerül-
nének, mint idegen, nemzetközi eredetű köznévből származó nevek.)
A köznévi eredetű vagy másképpen szó n é v i (vö. J. SOLT~SZ i. m. 31)

eszpresszónevek a vizsgált neveknek több mint a felét (58%-át~ alkotják. Több-
ségük főnévből alakult. Növénynévből (azon belül virágnévből) Aranyeső, Búza-
virág, Ciklámen, Gyöngyvirág, Hóvirág, Muskátli, Orgona, Rózsa stb.; állatnév-
ből Fecske, Kolibri, Mókus, Pacsirta , P illangó, Tücsök stb.; ételnevekből Bonbon,
Darűzsjészek, Édestej. Habcsók, Karamell, Mazsola , Mézeskalács stb.
Ebben a csoportban vannak olyan nevek is, amelyek információs értékűek (vö.

J. SOLT~SZ i. m. 31), mivel arra a helyre utalnak, amely.nek a közelében
találhatók. Pl. Balettcipő (az Operánál), Lokomotív (a Keleti pályaudvarnál),
Medikus (az egyetemi klinikánál). Kevésbé kifejező, de hasonló az Egyetem, a
Híd, a Mozi, a Strand, a Színház eszpresszónév.

A vendéglátóipari nevek divatja azonban ismét az idegen vagy idegen hang-
zású nevek irányába mutat, újabb keletkezésű a Ma chérie, a Parabola vagy a
Remy Martin (ez utóbbit korábban Nárcisz-nak hívták), de ugyanez tapasztal-
ható az új éttermek és szállodák elnevezésében is.

Melléknévi eredetű eszpresszónév viszonylag kevés van, pedig általában talá-
lóak, hangulatosak: Apróka, Kicsi, Mini, Minia tűr, Brazil, Csendes, Párizsi stb.
Itt jegyezném meg, hogy valóban kevés az eredeti, ötletes .név, csak elvétve aka-
dunk néhány egyéni megoldásra, mint pl. ~z ikerítéssel alakult Tere-jere, Tikk-
takk, Tipp-topp.

Attekintve a budapesti eszpresszó neveket, feltűnő két névtípus kedvelése: női
nevekből és virágnevekből származik a nevek többsége. Lehet, hogy véletlen m ű -

ve, de az is lehetséges, hogy az egyikben az ún. "cégnév" (J. SOLT~SZ i. m. 96)
él tovább (vö. Gundel Étterem, Mátyás Pince, Ruszwurm cukrászda), amely a
tulajdonos vagy az alapító nevét őrizte meg, a másik pedig kései leszármazottja
a régi fogadók, vendéglők. boltok, patikák - néhol még megtalálható - cégé-
rükről kapott elnevezés ének (vö, CSATKAI, Cégérek 197).

Végezetül röviden tudom megemlíteni, pedig nagyon időszerű feladatunk lenne
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az intézménynevek s azon belül a vendéglátóipari nevek, körében tapasztalható
névadási tendenciák figyelemmel kísérése és helyes irányba terelése.

BENKŰ LORÁND már 1969-ben, a II. Névtudományi Konferencián felhív ta
a figyelmet arra, hogy sok még a tennivalónk az alkalmazott névtan terül etén ,
a hivatalos névadás befolyásolásában, irányításában (Nytudlsrt. 70. sz. 14). A
helyzet azóta - úgy érzem - nem sokat változott.
Tudom, hogyavendéglátóipar gyakran csak a külföldi vendégekre gondol, s

ennek megfelelően szívesen választ nemzetközi neveket, a könnyebb kiejtés. és
megértés céljából; de ez a módszer semmiképpen sem helyeselhető, ha - a di-
vatnak engedve - torz, hibás, semmilyen nyelvhez sem tartozó neveket hoz lét-
re (pl. Grill Internacionál, vö. FÁBIÁN: Magyar Nemzet 1975. július 13. 13).

POSGA Y ILDIKO


