
nem fordÍtva!) •••If (Ml'ZSER LAJOS: A helynévkutatás nehézségei. Bor-

sodi Szle 22/3: 83). A !:!2!:. "Írásmód illogikus, az adatok kisebb hánya-

dában fordul csak elő. az ejtése pedig következetesen !::!2!. (röviden).

Mind a nyelvtör:ténetet. mind az ejtést figyelembe véve Hor-völgy, ille-

tőleg Hor--patak (lenne) a helyes Írásmód.

MlZSER lAJOS

TANYANÉWIZSGÁLA'l' BÁCS--KISKUN MEGYÉBEN

BÁRCZI GÉZA klasszikus helynévmeghatá.rozá.sa egyértelmaen

magában foglalja az "egyes épületek, tanyák" neveit is (A m. szókincs

eredete.2 145). Bács--Kiskun megye helyneveinek gy(1jtől ezt a meg-

határozást szem előtt tartva gy{ijtötték össze amegye tarryé.Irrek;kül-

területi lakott helyeinek neveit. Ebből a készülő gy(1jteménybőlválasz-

tottam ki 53 helység tanyaneveU. A helységek a következők: Ágasegy-

háza, Akasztó, Apostag. Bácsbokod, Bácsmonostor, Bácsszentgyörgy,

Bátya, Bócsa, Boroia, Bugac, Csá.szá.rtöltés, Csávoly, Dávod, Duna-

szentbenedek, Dunavecse, Érsekcsanád, Felsőszentivá.n, Foktő, Fajsz,

Gara. Géderlak, Harkakötöny, Harta, Helvécia. Imrehegy, Izsák., J6.nos-

halma, Katymá.r, Kecskemét, Kiskörös, Klskunhalas, Kiskunmajsa, Kun-

fehértó. Lajosmizse, Lakitelek, Mélykút, Nagybaracska. Nemesnádudvar,

Ordas, Öregcsertő. Pellifiszállá.s. Rém. Solt, Soltvadkerl:, Szalkszent-

márton, Sx.ank, Szeremle. Tiszaalpá.r, Tiszakécske. Újsolt,Uszód,Vaskút.

A megvizsgá.lt terület 422064 hektárt a teljes megyének 50,47')(,-a,-ahol

11 870 tanya fordult elő, közülük 10 407 egynevli. 1463 két- vagy több-teJ.t

Aháznevek és tanyanevek Magyarországon "szinte kivétel nélkül

volt vagy jelenkor,- tulajdonosaik valamilyen névalakulatá.ból (családnév,

csalá.dnévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ keresztnév, ragadványnév. becenév illetőleg ezek kombi-

nációiból) és még egyéb közszavakból keletkeztek" - írja HAJDU MI-

HÁLY (NÉ. 2.sz. 23). Célom voll, hogyatanyaneveket. ezt az aUg

vizsgált, lá.tszóJ.a:gs2;impla és egysíkÚ elnevezési formát megvizsgáljam,

az elnevezések formai gazdagságát bemutassam egy olyan területen,

ahol a tanyanév mint helynév ma is élő, és igen erősen jellemző. Mirrd-

eddig a tanyaelnevezések szisztematikus vizsgálatát névtani szempont-

ból csak HAJm) MIHÁLYklsérelte meg két tanulmányában (Az alföldiGFEDCBA
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tanyák névtipusai.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANytucí.Do Ig, 14.sz. 59-67; A Vásárhelyi-puszta hely-

nevei. =Parqsztélet a Vásárhelyi-pusztán. Szerk. NAGY GYULA. Békés-

csaba, 1975. 71-118). Ezek alapvető munkák, de a rendelkezésre álló

anyag korlátai miatt csak kis területre érvényes tanyanévtipológiát mu-

tathattak be. A magam vizsgálatában KÁZMÉR MIKLÓSAlsó-Szigetköz

helyneveinek tipológizá!ásában kialakltott módszereit követem (MNyTK.

95. sz.), tehát külön mutatom be az alapelemek és a megkülönböztető

elemek rendszer.ét. A két- vagy többnevli tanyákat kezdettől fogvaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k ü l ö n vizsgáltam. A tipológiákban az alábbi rövicÚtésekkel élek:

a ,. alapelem V "vezetéknév R •• ragadványnév
K,. keresztnév b. becenév v.. variáns

B '" betŰvel jelzett névelem a hlvatalos névben

A l Az alapelemek vizsgálataZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . . e p ala.pelem: 1900 adat. Csak megkülönböztető elemük van. Ez

főként személynév, általában puszta személynév helynévi funkcióban.

(va. LŐRINCZELAJOS. Földrajzineveink élete. Bp., 1947. 18; INCZEFI

GÉZA, Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata. Bp., 1.970. 76; MEZŐ

ANDRÁS: Megjegyzések a laza szerkezetli földrajzi nevekhez. MNy.

LXIV,51-6). Amint MEZŐ ANDRÁS több helyütt Írja (I, m,és Nytud.·

Ért. 70. sz. 317), az adatgy{ijtök hajlamosak kiegészíteni az adatközlök

egyelemli neveit. Először, 1978 nyarán magam is elláttam "tanya, tan)6-

ja" kiegészÍtéssel a puszta személyneveket, majd rájöttem, hogy ez a

névanyag meghamisitását jelenti. MegerősLtettek ebben adatközlöim is.

Özvegy Takács Józsefné ezt mondta: "Nem szokták itt mondani, hogy

tarrye., ~anem csak, hogy ki lakik benne:' Glokker Zoltán, Bugac hely-

neveinek összegy{1jtője igy ir: "A külterület! lakott helyeket többnyire

az ott lakó tulajdonosról nevezik meg. Tanyának csak akkor hivják,

ha az épületet módosabb gazdák lakják, vagy lakták. A régi épülete-

ket is nagyrészt tanyának nevezik." Kóródy Zsófia és Vitányi' Borbála,

Lajosmizse két helynévgy{ijtője ezt írja: "A gytijtés során tapasztaltuk,

hogya tanyákat esetenként csak puszta személynévvel nevezték meg.

Valószlnlileg azért, mert ez egyértelmlien a tanyára vonatkozott," Vannak

ezeken kÍVül olyan implicit adatok, amelyek szintén ezt a fölfogást tá-

masztják alá. Mivel a cédulázás folyamán csak a népi neveket Irtam

k i , a külterület! gylijtőlap 2. rovatát vettem figyelembe. Alakiteleki

gy{ijtő( i f j . Tábori Kálmán) 139 objektum esetében csak a 3. rovatban

(hivatalos név) közölt esetenként egy-egy személynevet. Ilyenkor aGFEDCBA
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2. rovatot (népi név) kitöltetlenül hagyta. Hasonlót figyelhettem meg

Nagybaracska neveinél is~ alZ:adatok a 3. rovatban találhatók, a 2.

rovatban csak a kettős elnevezés eseten találtam adatot, főképpen ra-

gadványnevet. Mindez arra utal, hogya gyl!jtők az aaatközlőktől esék

személyneveket kaptak egy-egy objektum megjelölésére, amellyel aztán

- érezvén a különbséget helynév és személynév között - nem tudtak

mlt kezieni, és jobb hiján a hivatalos nevek közé vették föl. (Vö.IN-

CZEFI· GÉZA: MNy.LXVIII,310-5; É. KISS SÁNDOR:Hajdúhadház

helynevei II•••A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1967. Debrecen,

1970. 509.)

2.1. Tanya alapelem: 7724 adat. A legáltalánosabb, legelterjed-

tebb. Ide soroltam a tanyáj~ tanyájuk, tanyahely, volt tanya, lebontott

~ romtanya és tanyájának a helye formát is. (Babanyecz-tanya,

Erdélyi Balázs tanyája, Vörösmartijék tanyája, Gyurisok tanyáji, Rákóci

József tanyájának a .helye, Német Antal-féle romtanya, Kis Miklós lebon-

tott tanya, Cinege József tanya volt, Német Lajos volt tanya stb.)

2.2. KIstanya alapelem: 22 adat. (Zsofa-kistanya •. Boda József

kistanyája stb.) Ehhez a Úpushoz sorolható a kis -fo V .•. tanya tipus

is: 3 adat. (Kis Damásdi-tanya stb.)

2.2.1. Rokon ezzel a Úpussal az öregtanya elnevezés: 1 adat.

(Nagypál Sándor öregtanya.)

2.3. Különleges alak a tőketanya elnevezés: 3 adat. (Petö-tőke-

tanya st~)

2.4.Egy adattal fordul elő a kapástanva. (Mlzseji-kapástanya.)

2.5. A tanyák összefoglaló alapelem 86 esetben található meg.

(Tót-tanyák stb.) Szintén több tanyát jelöl a Két Darányi-tanya t!pusú

nér. 14 adat. Ez a csoport átvezet a Bartók-tanyák: Bartók-tanyasor

Úpusú nevekhez.

2.O. A tanyasor illetőleg a §2!.. 28 névben fordul elő. (Jakab-ta-

nyasor, Szabó-sor stb.)

2.7. Tanyaközpont alapelem(J két adat. (Borbási tanyaközpont stb.)

3. Tanyák csoportját jelöli a falu elnevezés 7 adatban. (Bogo-

vics-falu stb.)

4. Hasc:>nlóképpentanyacsoportot jelöl a ~ és lakótelea lU.adat.

(Dárdai-telep, Vörös Október téesz lakótelepe stb.)

5. A ház. háza, csőszház, őrház, gátőrház, révház, verchausz

(Wert?haus). helderhausz (Halderhaus). ~, ,.E..ásztorház,cselédház,GFEDCBA
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erdészház. présház, telepesház, kapásház, egéssékház, vin~llérház,

kukásház, tehát alapelemként a ház szót használók sz~ 339. (Káló-

ci-ház, Krizs apát háza. Mészáros-féle ház. Szalki csőszház, Csaba-

nyi őrház. Vaj.der verchausz. Klót'lilclaerhalderhausz, Pendr Kati hausz,

Dóci-pásztorház, Régi cselédházak, Matkói erdészház, Fodor-kapásház,

ötvös-présház~ Gréci Lajos telepesháza, Kecskési egessékház. Ko~cs

Károly-féle vincellérház.RicsoVáI"i kukásház stb.)

6. Lak, lakás alapeleml1 16 adat,. s ezek egyedi épÜletet jelölnek.

(IIona-lak, Nagy László-Céle mezőőr! lakás stb.)

7. ~ utótagú 8 adat. (Karácsonyi-villa stb.)

8. Kastély alapelemü 19 adat. (Smict-kastély,.stb.)

9. Iskola az utótagja 50 adatnak.. (Haleszi iskola stb.)

10. Major alapelemet tartalmaz 54 név. (Túlahomoki-major 8tb.)

11. Pus±ta van 11 adatban. (Borbás-puszta stb.)

12. Kunyhó, gunyhó, ~ (HüUe) utótagú 20 adat. (Banó-kunyhó,

Gombkötő-gunyhó, Térich- hilt stb.)

13. Kocsma alapelem: 14. (Gazdik-kocsma stb.)

14. Csárda alapelem: 20. (Nikola-csárda stb.)

15. Bolt: 12. (Kiserdeji bót stb.)

16. ~, szélmalom: 5 adat. (Slpos-malom, Ónodi Balázs szél-

malma stb.)

17. Szállás:. 3 adat. (Mamacsár-szállás stb.)

18. Állomcis, staclon: 6 adat. (Törökfáji álomás,Slfslacion stb.)

19. ~10 adat. (Matiász-szőlő stb.)

20. Központ: 2 adat. (Petőfi téesz központja stb.)

21. Nyaraló, üdÚlő: 3. adat. (Áron Mária nyaralója, Tanittó-üdülő s1b.)

22. Otthon: egy adat. (Leventeothon.)

23. Pince: egy adat. (Kisné pincéje.)

24. Főzde, ~ 3 adat. (Szeszfőzde, Szeszgyár stb.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B I A meghatározó elemek rends2;ere

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf meghatározó elem: 24 adat. (Tanyasor, Telep, ISkola stb.)

2. Elsődleges megkülönböztető elemek

2.1. Személynevek 10023 adatban. Ez önmagában is igen válto-

zatos tipus. Ide tartoznak a teljes személynevek, vezetéknevek: kereszt-

nevek, becézett keres,ztnevek, nőnevek -~ képzővel, vezetéknevek és

teljes személynevek ~ képzővel, többesszámú csaÚ5.dnevek,személy-
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nevek ~ képzővel, személynevek elé tett öaregy, ifjú, idős, öreg jel-

zős szerkezetek. személynevek -é birtokjellel, személynevek után il-

lesztett bácsi, néni. mama, anyó, öreg" testvérek, örökösök stb. értel-

mezős szerkezetek. (Ötvös-présház, Simon József bóttya, Cse Andrá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

sék tanyája, Vörösmartijék tanyája, Halás:z:oktanyái, Ifjú S:z:abóIstván,

Geróf Almási Pétör tanyája, Rés:z:eges .láger Jancsi tanyája, Idős Ke-

resztes László tanyája, Jézus Jani tanyája. Zsu:z:sa-tanya, Szabó néni

tanyája, Tekes mama tanyája, Szabó Jancsi tanyája, Vldic Molnárék

tanyája, Özvegy Kábai Györgyné tanyája, Földházi örökösök tanyája,

Kovács testvérek tanyája, Nagy Lajosné-tanya, Hunyás Tát Jóska bá-

csi tanyája, Kakacsa anyó-tanya, Öreg Duráncsik-tanya, Fijatal Durán-

esik Misa tanyája, Nagy Miska-féle tanya stb.)

2.1.1. Külön alcsoportot alkotnak a tulajdonos neve + foglalko-

zása összetételii meghatározó elemek: 22 adat. (Farkas ügyvéd tanyá-

ja, Baranyi kőmflves tanyája stb.)

2.1.2. A személynév mellett környezetre való utalást is kapunk

egy esetben. (Zsombós Tót-tanya .....;a tanya környéke zsombékos.)

2. 1.3. Csak ragadványnév szerepel meghatározó elemként 46

esetben. (Tizedes-tanya - a tulajdonosnak minden tizedik szava igaz,

Édeském tanyája - a tw.ajdonos szavajárása: édeském stb.)

2.2.', Népnév a meghatározó elem 4 adatban. (Zsic:iá-tanya, Cigány-

telep stb.)

2.3. Birtoklástörténeti me~ülönböztető elemek

2.3.1. A birtokos az ~ intézmény. szervezet. szövetkezet

stb.: 29 adat. (Állami telep, Bank-tanya, Oncsa-lelep" Református egy-

ház-tanya, Petőfi téesz kö~ntja stb.)

2.3.2. A birtokos magánember, aklnek foglalkozása jellemző: 64

adat. (Patlkáros-major, Doktor-tanya, Bábaház stb.)

2.4. A fölhasználás ,módját, célját jelölő megkülönböztető elemek:

43 adat. (Szappanfőzö-tanya, Imaház, Téglaégető stb.)

2.4.1. A meghatározó elem egyaránt jelölheti az objektum fölhasz-

náIásának módját és a !ölhasználó foglalkozását: 20 adat. (Gulyás-

tanya, Csőszház. HaIásztanya stb.)

2.5. Esemény!:évi meghatározó elemmel 11 adat. (Szerelmes-tanya,

Halál-telep stb.)

2.6. A meghatározó elem külsőleg jellemzi az alapelemet 10 eset-

ben. (Feketecsárda, Sárga iskola, Plroscserepes tanya stb.)GFEDCBA
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2.7. Térbeli viszonyltást fejez ki a meghatározó elem 9 esetben.

,Felsőház, Alsómajor, Déli tanya stb.)

2.7.~. Laza szerkezetŰ viszonyÍtásra egy adatot találtam. (A

bóttól a Tizöles út mentén levő tanyák.) .

2.8. Az objektum korára utaló elemek vannak ~O névben. (Öreg

iskola, Régi gátőrház stb.)

2. ~O. Számmal jelöltek meg négy objektumot. (Négyes major,

Hatos házsor stb.)

2. ~1. Metonlmiával keletkezett meghatározó eleme van két név-

nek. (Vaskapu I-tanyai, Harangláb-tanya.)

3. Másodlagos megkülönböztető elemek

3.1. Határrésznévi meghatározó elem, amely inkább lokalizációt,

mint térbeli viszony{tást szolgá.!:67 adat. (Terézhalmi álomás, Gör-

bemajori csárda, Gátéri iskola stb.)

3.2. Térbeli viszonyltást fejezZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i egy adat. (Tulahomoki major.)

4. 'I'apadásos (önállósult) megkülönböztető elemek. Bizonyos

megszorÜásokkal az alapelem nélküli, helynevet jelentő személynevek

is ide tartoznak. (Pálinkafőző, Téglaégető stb.)

5. Egyértelmüen nem sorolható be 6 adat. (Nagy Biblia-tanya,

Feketegubató-tanya, Kocka-telep, Köcsög-csárda, RókahÍd-tanya és

Sárfehér-major. )

c ] A kettős (vagy többszörös) elnevezések rendszere

1. Nincs alapelem

1.1. A két meghatározó elem két külön személynév: ~2~ adat ..

(Ladányi Paliék: Vidéki Ferencék stb;)

1.2. A két meghatározó elem ugyanazon névnek teljes IV+ K I és

rövid lv I formája: 544 adat. (Herceg Jánosék: Herceg~k stb.)

2. Van alapelem az egyik névben

2. 1. Az első név alapelem nélküli személynév, a második pedig

egy másik személy neve vagy az objektum funkciójára utaló szózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+

alapelem: 3~ adat. (Tót István: Hantó-tanya, Gémes Lajosné: Kórház-

tanya stb.)

2.2. Az első név alapelem nélküli személynév. a második ugyan-

annak a személynek a neve alapelemmel: 11 adat. (Borbásék: Borbás-

tanya, Sára: Sára-puszta stb.)

2.3. Az első név alapelemmel ellátott, a második alapelem nél,:-

küli: 29 adat. (Balla-tanya: Endre Ferencék.)GFEDCBA
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2.4. Az első név csak alapelemet ta·rtalmaz, a többi ezt bővíti:

6 adat. (Csárda: Gyöngyvirág csárda: Dunai csárda stb.)

3. Mindkét név tartalmaz alapelemet

3.1. A két név alapelemében, meghatározó el.emében ls különbö-

zik egymástól! 67 adat. (Kévés4anya: Téesz-iskola stb.)

3.2. A két név alapelemében különbözi~ meghatározó elemében

ugyanaz: 156 adat. (Szappanos-major: Szappanos-tanya stb.)

3. 3. A két név alapeleme ugyanaz

3.3.1. Mlndkét meghatározó elem személynév

3.3.1.1. A két név meghatározó eleme két külön személyriév:

260 adat. (Volenik-ház: Nagy-ház, Faragó-tanya : Cakó-tanya stb.)

3.3.1.2. Mindkét meghatározó elem ragadványnév: 2 adat. (Pácsl'-

. tanya: Pomré-tanya stb.)

3.3.1.3. Az első név ~ a második V+K+ a összetételU: 108

adat. (Szilágyi-tanya: Szilágyi Antal tanyája stb.)

3.3. 1. 4. Az első rjév V+ K+a, a második V+ Kb+ a: .4. adat.

(Sándor György tanyája: Sándor Gyurka tanyája stb.).

3.3.1.5. Az első név V+Kb+a, a második Kb+a: 3 adat. (Folk-

man JeId tanyája: Jekl-tanya stb.)

3.3. 1.6. Ugyanaz a név különböző adatközlőktől másként hang-

.zikXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( V /K +a: Vy/K+a): 20 adat. (Sáfrán-tanya: Sáfrány-tanya stb.)

3;3.1.7. Az első név~ a második R+~+a alakú: 16 adat.

(palásti-tanya: Szilaj Palásti-tanyastb.)

3.3.1.8. Az első név V+a. a második R+ K+a: 8 adat.- (Farkas-

tanya: Putyi Bandi tanyája stb.')

3.3.1.9. Az első név ~, a második Öreg+ V+a: 15 adat.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(xu--

tösi-tanya : Öreg KÚrtösi-tanya stb.)

3.3.1.10. Az első név K+a, a második V+K+a: 2 adat. (Lajos-

tanya: Gáspár Lajos-tanya stb.)

3.3.1.11. Az első név V+a, a második ~ 20 adat. (Nagy-ta-

nya: Bőgős4anya stb.)

3.3.1.12. Az élső név.13..±.2.,a második R+V+a: 5 adat. (Borot-

vás-tanya: Borótvás Kovács tanyája stb.)

3.3.1.13. Az 'első név V /K +a, a második V/K+ bácsi, néni, koma

~ 3 e.det, (Csikus Feri kunyhója: Csikus koma kunyhója stb.)

3.3.1.14. Az első név R+ K+a, a második V+a: 1 adat. (Cupa-

kos Pista tanyája: Gáspár-tanya.)
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3.3.1. 15. Az első név R+V+~ a második VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ a: 1 adat. (Gödény

Bóna tanyája: Bóna-tanya.)

3.3.1.16. Az első név B+V+K+a. a második R+V+K+a, de a

ragadványnév nem föloldása a betilelemnek, hanem új a.l.akulat:3 edat,

('Té Kovács József-tanya: 'Tökmag Kovács József-féle tanya stb.)

3.3.2. Az egyik név meghatározó eleme személynév, a másiké

határrésznév, eseménynév vagy tulajdOJ1ságjelző:12 adat. (Kiscsalai

kocsma: Zsámboki-kocsma, 'Tekincs-be-Béla.-bácsi-kocsma: Musik-kocs-

ma, Sárga kastéj: Kovács-kastéj stb.)

3.3.3. Egyik meghatározó elem sem személynévi eredetl!. hanem

mindegyik helyre, tulajdonosra vagy funkcióra utal; 7 adat. (Káptalan

iskola: Központi 'iskola, 'I'éesz-falu: 'Törekvés-falu., Bábaház : Egésségffiz.)

4. Egyik csoportba sem sorolható be egyértelmlien 8 adat. (Két-

ház-tanya: Szappanos kis major: Szabó-tanya : Kunné tanyája stb.)

D/A tanyanevek állandóságáról

ÁD.a.ndóak-ea tanyanevek? Ha igen, milyen erős ez az állandó-

ság? Ha nem, mik a változás okai? A gylijtés és a vizsgálat során

állandóan fölmerült ez a kérdés. Az sem egyértelmLl- véleményem

szerint - hogy hol húzódik a személynév és a helynév határa. A ta-

nyanevek minden bizonnyal helynevek, hiszen egyik funkciójuk a loka-

lizáció, ha viszo nt alakjuk szerint vizsgáljuk őket (elsősorban a pusz-

ta személynevekre gondolok, amelyeknek száma a kimutatható 1900-

nál jóval több lehet), akkor személynevek. Ehhez a kérdéshez a több-

nevU tanyák névvizsgálata során is eljutunk. Ezekben az adatokban

ugyanis azonos, erővel érvényesül bármelyik elnevezési forma. Melyik

tehát a tanya igazi neve? Van-e egyáltalában ilyen?

'Tudjuk, hogyahelynevek állandósága különféle, s nemcsak a

név fajtájától függ (pl. a folyók neve erősen konzervatív, szemben a

helységnevekkel) , hanem számos egyéb körülménytől, elsősorban az

elnevező lakosság változásától (vö.: A. BACH, Deutsche Namenkunde.

Heidelberg, 1953-54. 2/2, §753-765j LŐRINCZE:I, m.25).Diakrón vizs-

gálatkor beszélhetnénk a nevek harcáról, egymást kiszorÍtásáról, de a

szinkrón vizsgálat csak a ma élő .névanyagot veheti figyelembe. A mai

névanyag pedig arra mutat, hogyatanyanevek - bár funkciójuk sze-

rint helynevek - alakjuk, a néven belüli variációs lehetőségeik és

főképpen eredetük miatt nem olyan helynevek, mint a hegységek vagy

folyók nevei. Sokkal közelebb vannak a személynevekhez, mírit bármelyGFEDCBA
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más helynévtlpus, mivel zömükben személynévi meghatározó elemük

miatt sokkal érzékenyebben reagálnak a személynevekben bekövetke-

zett vállozásokra (tulajdonoscs ere, ragadványnévhasználat stb.).

A tanyák- kozot]; tájékozódni kivánó elsősorban az ott lakó em-

bert keresi. Elsődleges információt tehát számára a személynév jelent,

és csak másodlagosan gondol a helyre (vö.: KERTÉSZ MANÓ: Nyr.

LXVIII,33-9). Ezzel magyarázható, hogy sok esetben hiányzik a név

alapeleme, az összefüggésekből, előzményekből világosan kiderül, hogy

az emberről beszélnek-e, vagy a helyről, ahol lakik. Az alapelem el-

hagyhatóságát hadd illusztráljam egy példával! KeCSkeméten, küllerületi

gy{ijtésem alkalmával olyan helyen álltunk adatközlőmmel, ahonnan jól

beláttuk. a vidéket. Az út egyik oldalán sorolta a tanyaneveket követ-

kezetesen "vezetéknév+ tanya formában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m ik o r az egyik oldallal végez-

tünk, a másik oldal neveit vezetéknév+ -ék képző formában sorolta.

Mintegy Úz tanyanév után rámutaUam egyre, s megkérdeztem, hogy ez

milyen tanya. Megmondta, és ettől kezdve ismét a vezetéknév + tanya

névformát használta.

Mindezek alapján a legtöbb tanyanevet leginkább mint lehetséges

elnevezések halmazát, szUkebb vagy tágabb körét tudom elképzelni, a-

melyek ott gomolyognak az adatközlő tudatában. Hogy ebből a poterrelé-

lisan adott szUkebb vagy tágabb körből esetenként melyik érvényesül,

melyik aktualizálódik, igen sok körülménytől függ. Függ az adatközlő

személyétőL, egyéniségétől, az adatközlő és a gy{ijtő közötti bizalomtól,

a gy{ijtő egyéniségétől, stÍlusátél, az adatközlő befolyásoltságának mér-

tékétől, a szituációtól stb. Mindezek miatt fokozott érzékenységgel, az

adatközlő befolyásolásának kerülésével gy{fjthetünk csak tanyaneveket.

HEGEDUS ATTILA

OROSHÁZA UTCANEVEI

1. A hivatalos névadásnak legkülönösebb és legvitatoUabb meg-

nyilvánulási formája a közterületek elnevezése, az utcanévadás. Ennek

az az egyik oka, hogy az utcanevek a hivatalos nevek közül legki::iny-

nyebben - túlságosan is szabadon - változtathatók, ezért leginkább

magukon viselik a kor, a változó társadalmi és politikai rendszerek sok

valódi és majdnem ugyanannyi téves értékÚéletét. A másik ok az, hogy
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