más helynévtlpus,

mivel zömükben személynévi

miatt sokkal érzékenyebben
zett vállozásokra

reagálnak

meghatározó elemük

a személynevekben

(tulajdonoscs ere, ragadványnévhasználat

A tanyák- kozot]; tájékozódni kivánó elsősorban
bert keresi.
és csak

Elsődleges

másodlagosan

információt tehát számára
gondol a helyre

LXVIII,33-9). Ezzel magyarázható,
alapeleme,

az összefüggésekből,

az emberről beszélnek-e,
hagyhatóságát

bekövetkestb.).

az ott lakó em-

a személynév jelent,

(vö.: KERTÉSZ MANÓ: Nyr.

hogy sok esetben

hiányzik a név

előzményekből világosan

kiderül, hogy

vagy a helyről, ahol lakik. Az alapelem el-

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-

A m ik o r
az egyik oldallal végez"vezetéknév+ tanya formában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

kezetesen

tünk, a másik oldal neveit vezetéknév+
Mintegy Úz tanyanév

-ék képző

formában sorolta.

után rámutaUam egyre, s megkérdeztem, hogy ez

milyen tanya. Megmondta, és ettől kezdve

ismét a vezetéknév + tanya

névformát használta.
Mindezek alapján
elnevezések

a legtöbb tanyanevet

leginkább

mint lehetséges

halmazát, szUkebb vagy tágabb körét tudom elképzelni,

a-

melyek ott gomolyognak az adatközlő tudatában. Hogy ebből a poterrelélisan adott szUkebb vagy tágabb körből esetenként

melyik érvényesül,

melyik aktualizálódik, igen sok körülménytől függ. Függ az adatközlő
személyétőL, egyéniségétől,
a gy{ijtő egyéniségétől,
tékétől, a szituációtól
adatközlő

az adatközlő

és a gy{ijtő közötti bizalomtól,

stÍlusátél, az adatközlő

befolyásoltságának

mér-

stb. Mindezek miatt fokozott érzékenységgel,

befolyásolásának

kerülésével

gy{fjthetünk csak

az

tanyaneveket.

HEGEDUS ATTILA

OROSHÁZA
1.

A hivatalos

nyilvánulási
az az

UTCANEVEI

névadásnak

legkülönösebb

formája a közterületek

elnevezése,

egyik oka, hogy az utcanevek

nyebben

-

túlságosan

magukon viselik
valódi és

is szabadon

-

a hivatalos
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Ennek

nevek közül legki::iny-

változtathatók,

a kor, a változó társadalmi

majdnem ugyanannyi téves

és legvitatoUabb meg-

az utcanévadás.
ezért

leginkább

és politikai rendszerek

sok

értékÚéletét. A másik ok az, hogy

az elnevezés

ténye egy igen kicsiny csoport, sokszo.r csak

személy irányÚásához, igényéhez, fzléséhez
válik az eredmény a helységre,
névkincsébe

beépülnek lassan

ponti irányításnak

a szerepe,

ahol az egész

érvényesülése

nyelvébe,

a különböző helységek-

a vizsgálata. minden településről

képet alakÚ ki, s mind a névtudomány, mind pedig a hely-

történet. társadalomnyelvészet,
számára

lakosság

ezek a nevek. A harmadik ok a. köZ-

ben. Mindezeknek az összetevöknek
jellegzetes

egyetlen

kötődik. mégis jellemzővé

társadalomlélektan stb. tudományágak

új eredményeket ho:;!;hat.Nagyon érdekes

például annak a

megfigyelése, hogy az elnevezők mennyire hagyományörzők, vagy
mennyire igyek!?:;!;enekúj neveket használni,
rájában
vábbá

a helység

utcanévstruktú-

a legkülönbö:;!;őbbirányzatokat tükröztetni •. Vizsgálni kellene toazt, hogya

lyeket használja

lakosság

milyen neveket fogad el leghamarabb, me-

a gyakorlatban, s melyekhe:;!;ragaszkodik

a névváltoz-

tatások utá.n is.
A:;!;utcanévvizsgcllatok az utóbbi időben igen szép

eredményeket

mutatnak. PÉTER LÁSZLÓ S:;!;eged (S:;!;eged utcanevei. Szeged, 1974.),
FEKETE JÁNos
se

Kiskunfélegyháza

(Kiskunfélegyháza

településfejlődé-

és utcaneveinek története./Kiskunfélegyhá:;!;a!, 1974.), DüBOSY I.ÁSZ-

LÓ Ózd (Ó zd utcahálózata. Ózd, 1977.), BENCZÉNÉ NAGY ESZTER
-

FÜLÖP ISTVÁN- MARKÓ IMRE LEHEL Zalaegerszeg

szeg
vár

utcanevei. Zalaegerszeg,

(Zalaeger-

1977.), MOLNÁR GYÖRGY Székesfehér-

(S:;!;ékesfehérvár. utcaneveinek

névtani vizsgálata. Bp., 1977), UR-

BÁN TERÉZ Ny:Íregyháza (NyÍregyháza utcanevei. Bp•• 1978.) kö&erületneveit vizsgálta
(Budapest

meg alapos

utcaneveinek

részletességgel,

magam pedig Budapest

névtani vizsgálata. Bp•• 1975.) utcaneveiről

tam egy l'övid földolgozást. Mindezek a kutatások lehetőséget
összevetésekre,

több vá.ros utcanévanyagának

a hasonlóságok

és

egyezések

kutatások igen alaposak
érvényesitettek,

adnak e.z

egymás mellé állftására,

bemutatására. Jóllehet az eddig végzett

voltak. általában nagyobb település eknek az

anyagát" dolgozták föl, s legtöbbször
zetesen

ad-

történeti szempontokat is követke-

aminek következtében

terjedelmesek

és tarta1-

masak lettek, most jóval kisebb igénnyel és sz(fkebb terjedelemben igyekszem bemutatni egy kisebb város
szerint

utcanévrendszerét.

még az ennél kisebb települések

anyagának

a vizsgálata

a dhat, hiszen

(aká.r községek,

Véleményem
falvak) név-

is fontos, s minden bizonnyal .sok új eredményt

ezekről még keveset

tudunk, s csupán
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adatközlések

je-GFEDCBA

lentek meg eddig a nagyobb helynévgy{1jtések részeiként.

Igaz, hogy

ezekből behatóbb tanulmányozás nélkül is megállapíthatjuk a nagy egyhangúságot.

olyan nevek nek a szereplését.

'megtalálhatók. Ez természetesen

amelyek s:;:inte mindenütt

magyarázható azzal,

az elnevezendő, közterület, s nagyon, sokszor
szed1en

divathatásra

hogy kevesebb

rendeletekre

vagy egy-

kellett utcaneveket válioztatni. Ennek következmé-

nyeként a legtöbb népi név rendkÍvül hamar eltil'nt. a nevek egymást
váltották szabályos
utcanevek

szerepelnek

névanyagában.
községek,

tematlkus rendben, s az eredmény: ugyanazok
az ország

valamennyi kisebb településének

a

Mégis meg kellene nézni azt" hogy voltak-e kivételes

amelyek nem hajtották végre

az egyik vagy a másik néva-

dási rendeletet. Van-e ina olyan település.
mékeit, a termés zetes

utcaneveket

amely a népi névadás

kÍtse a helyi jellegzetességeket

ter-

jobban megőrizte? Melyik község

mennyire, milyen mértékben élt annak a lehetőségével,
a közterületek

Minden bizonnyai készültek
kisebb

az

hogy megörö-

névanyagában.

volna eddig is ilyen tanulmányok,

értekezések~ ha megjelentetésük nem lett volna. reménytelen.

Eddig ugyanis legföljebb helyi kiadványok vállalhatták volna az ilyen.
tlpusú rövidebb dolgozatokat, ha voltak egyáltalában ilyen helyi publikációk: múzeumi évkönyvek, honismereti füzetek stb. A föntebb emlitett
.nagyobb összefoglalások

többsége

is helyi kiadványként ielent meg.

A jövöben a Névtani ÉJ:1;es[tőbenhelyet biztosftunk a néhány tucat névvel rendelkező
lesz

települések

utcanévföldolgozásainak

is, s remélhetőleg

is olyan munka,. amely megérdemli a közzétételt.
Magam Orosháza

zását

utcanévanyagának

választottam. A személyes

jelenkori statisztikai. földolgo-

inctftékon kivül -

Orosházát vallom

pátriámnak ma isXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-r -:
még az befolyásolt a témaválasztásban,

hogya

történeti kutatások alól föl voltam mentve.

SZABÓ FERENC értékes

és

történeti utcaneveit ismerjük

eredményes

(Békés

kutatásai

nyomán a város

megye helységeinek

utcanevel a múlt század

.1961.32), illetőleg földolgozásra is kerültek ugyancsak
(A belterület története. _ Orosháza

története és

NAGY GYUL.A.~
Orosháza, 1965. II, 25-61).

közepén.

Gyula,

az ő tollából

néprajza. I-Il.

Most tehát csak

Szerk.
a szin",

krón anyag névtani földolgozása. s annak bemutatása a célom. hogy
Orosháza

utcanévanyaga

mennyiben hasonló vagy mennyiben eltérő a

cnár eddig föltártakhoz képest. 'l'ovábbá

azt szeretném

bemutatni, hogy

7:'1ilyen
.jellegzetességei

utcaneveinek,

milyen helyi ha-

vannak

a város
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gyományokat őriz a mai névanyag. A vizsgálathoz
kat. tartalmazó. de töb.b kiadásban
rostérképet

az 1965. évi adato-

is megjelent (legutóbb 1975-ben) vá.-

és annak névjegyzékét használtam. Az 1976-ban kiadott új

térkép nem tart<ilinazza a teljes névanyagot. Nincs rajta Szentetornya
és Rákóczi-telep
egész

település

nagy része.

2.. Orosháza
Rákóczi-telepet
nyomó többsége

s {gy csak

egy részének

ellenőrzési

névanyagához

teriiletén (lennésze-tesenbeleértve

is)

célból lehetett az

fölhasználni.
Szentetornyát és

272 névvel ellátott közt.erület van. Az utótagok túl-

utca (252). kilenc

3

öt tér, két sikátor, egy

egy tYilő. egy dülőút és egy pedig utótag nélkiili név (Tópart).
közül asi

k áto

r

.SQI",

Ezek

érdemel emJltést két okból is. Az' egyik az. hogy

az eddigi kutatások sZ.ertntez

helyi jellegzetesség.

néVi;isszelrás szerint hat Sikátor volt Orosházán
s kettő közülük mindenképpen azonos

Az 1878-as utca,..

(minden előtag nélkül),

a mai. Hajnal sikátol'ral, illetőleg

Zöldfa sikátorraI. ugyanis a Hajnal utcaésZöklfa

utca után emlitik

őket (SZASÓ: A belterület története 36-8). A másik ok pedig az,
hogy az 197Q-os térképen már ezeket is
eltül'lteive egy érdekes
tességet.

szlnfoltot. legalább százéves

kedves
keskeny

a jelentését

veszi

példaként adott

utca. Ezt

ful az ÉrtSz. is. megtoldva ezzel:" •••szl1k köz. ame-

Tóth

szeg€l~znek.

Árpád

idézet

is ellenlmondazonban

SzamSz.. SzegSz.)
jelentéséböl

s így sötét' és levegőtlen." A
(Hej. Debrecen, Debrecen •••V€n

ennek a meg!SzorMsnak. (Vö.:

Minden bizonnyal az eredeti 'erdőnyÚá.s, nyiladék'

kialakult 'keskeny,

-> 'szL{k utca'

-T'városi,

fával szegélyezett

magas házákkal

köz' jelentésváJ1ozásb61 az orosházi

ut.aló fönti példákhoz).
s a XVIII. század

út' ~ 'dülőút, ösvény'zyxwvutsrqpon

szegélyezett

utca, köz' jelentésfokot ő· ri:ztemeg (hasonlóan

nálatos

jellegze-

során. Ás1tozva n;,u.ja rám Torkát mírid-enárOk) és a népi

nyelvhasználat

len szak

utótaggal vették föl.

A sikátor joeJ.entésema már inkább városi

lyet rendsz •.mágas házak
sikátodd

köz

sötét és levegőt-

népnyelv a 'keskenyebb
a keleti országrészre

Mivel a szó már a XIV. századból

legelején

(1708-ban)

ebbena

(TES.z~). kár volt kiiktatni a város

adatolható.

jelentésében

is hasz-

utcanévá.Jlományából a .köz-

nyelvi jelentés vitatható megváltozása miatt. (Az ÉKSz.

már nem is

taJ:'taImazzaaz ÉrtSz. idézett megszorÍtását.)
Az utótagok eltérése
lálható. Az azonos
ben vannák

alapján néhány homogén névbokrosftás

előtagú. de különbözö utótagúnev~k

ta-

három eset-

egymás mellett (ebből kettő éppen a két sikátor utótagúGFEDCBA
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név):

Hajnal utca, Hajnal sikátor; Zöldfa utca, Zöldfa sikátor; Makói

utca, Makói út. Az utolsó névpár egymás végében
leteket jelöl, tehát a Makói út folytatása a város
lebb eső Makó! utcának.
nevében
tetése

(Mellékesen

:i képzős

ben a Makó városnév

is (gy használják:

a családnevekben

megjegyzem, hogy a népnyelv-

alakja makai-nak hangzik, s az út

Makai ut. Ennek az ejtésmódnak tükröz-

természetes

és általános. Talán

el1t~lhető közterUletnevekben sem, hiszen
így emlÍti a nevet. vö.: SZABÓ: Békés
a múlt század

közepén

A Szabadság
tént. Az

az 1851-es

nem lenne

összefr-ás is

megye helységeinek

utca~vei

32.)

tér, Szabadság

utca; Liget utca, Liget sor

Liget-sor utca!'?)

1976. évi térképen:

található közteril-

központjához köze-

elsőknél véletlen

esetében

egybeesés

(az

nem névbokrosÍtás

eredménye az azonos

tör-

előtag, az

utóbbiaknál valódi motrvécíő
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
alapján kapta a két közterület a nevet:
kertes,

ligetes hely mellett van, illetőleg volt mindkettő. Az azonos

előtagú névpárok jelöltjei azonban távol esnek

egymástó!.

E gy majdnem teljes homonimia is előfordul a" névjegyzékben: HUnyadi utca és Hunyadi János

utca. Az első a város

második pedig az 1950-ig önálló község.
ható, s így érthető ez a névazonosság.
szont a Virág utca kétszeri
Gyártelep

Nehezebben

előfordulása,

nan beépülő területen szerepel

a név.

régi területén, a

Szentetornya

terwetén taláJr..

magyarázható vi-

mivel az" egyik esetben újon-

(Az

1976-0s térkép

ezt már

utcának nevezi.)

A heterogén

névbokrositásra

egyik ahonfoglaláskorl

más mellett vagy egymás végében
Előd, Ond, Tas,

két jelentősebb

vezérekről

elnevezett

példát találtam. Az

utcák sora. Ezek

egy-

N .
kerületben:
el aZYXWVUTSRQP

helyezkednek

Könd (1). Töhötöm, Lehel és Huba utca. Az Árpád

..~

utca ezektől igen messzire található, de van egy parkos!tott tér a fönti
névbokor közelében,

,

lószinllleg ez tette teljessé
zékében

nem s~erepel

a névbokrot.- (A fölhasznált térkép

ez a név, de magán a térképen

A másUt névbokor Szentetornyán

és a Szilágyi Erzsébet

a Mátyás király utca. Tőlük kissé

kétségtelenü~ összetartozóan

helyezkedik

né"\(jegy-

meglalálható.)

van, s a Hunyadi-család

alakult. Itt található a Hunyadi János
melyeket összeköt

\

amelynek ma is Arpád-kertYa népnyelvben. s va-

neveiböl
utca, a-

távolabb, de

el a Corvin János

utca.

E zen a két nagyobb névbokron kivül néhány, két-három névből álló
he.terogén bokros{tásra való törekvés
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figyelhető meg. Eg~ással

szom-

szédosan. párhuzamos a Nyár és Tél, a Bottyán és Esze Tamás, a
Búzavirág és Pipacs,
kö,ze! van a Rezeda
igen bes2iélhetü~

az egyik Virág és Rét utca, s e.z utóbbiakhoz
utca is. Tudatos névbokrosltásl'ól azonban nem-

s ez' a törekvés

egyálta1ában nem jellemző a yáros

utóbbi időben gyakoro-lt utcanévadá.sára.
3.

Külön figyelmet érdemel az ut'canév reális

kapcsolata

az ej-

nevezett objektummaL Ez kétségtelenül legnyüvánvalóbb az ösztön9s.
népi névadásban..A
mert -

hivatalos nevek esetében

pedig igen nagy érték,

az esetleg.es vé1eUen.megmararlástól eltekintve -

hagyományőrzés

a tudatos

eredal't~nye.Or-osházán llyen köz!erii!etnév a két szö-

lőhegy (alig észrevehetően

dOmbosabh. homokos, ré~~

szőlővel

be-

ültetett terület) nevét őrzö Nagynagy! és Ki.shegyi utca a Szőlök váro.srészben. A MÁv pályaudvar környékén található Állomás, Fl1tó'ház.
Motor és Mozdony utca, A fólvé@ temetOnektartó Temető utca. A népi
névhasználatban

ma is Mikulaji-kert (hlva~ari:

levő Mlkolay utca. A város

Sá.gvári-liget) mellett

legnagyobb malma (Tófu-;.malom)mellett

még megvar'l a Malom utca. ValamU<ora helység
Észak

(ki tudja miért, ma hivatalosan: Északi)

utca, s újabb elnevezés

északi

szélén volt az

utca, keleten a Kelet

Rákóczi-telep legdélibb utcájának Déli' utca

neve. A legtöbb 'konkrét névvonatkozás

Gyopáros1iirdö parkos,

ligetes

üd.ülőtelepén találhat4; Htívös utca, Üdülő utca (az 1976-0s térképen
HUvös köz), Park, Fasor.
lö hÍd végé~n

Lomh. Fenyő utca, Liget sor, 's a tavat áUve-

van a HÍd utca; a tó nyugati szélén

(?-976-ban Tópart utca).

az 1960-as éveklg a város

gőz.- és strancllürdője valamint födött us;z;o-

dája. A Fenék utca zsákutca,
lattal, kisebb kanya~al.

a Kigyó utca keskenyebb

A Kertészház

utca tényleg hosszú.

utca több haj-

dÜlőút m-el1ettváJoosi

volt. A Középla.kl utca a régi Középlak
kl, s ezt keresztezi

pedig a Tópart

A Fürdő utcában mÜködötta századfordulótói

nevl1

tanyás

kertészet

településen

épült

középtájon a mai nevén is Közép dl{lő. A Hosszú
a Kurta utca pedig valóban rövid. Stb•••stb.

Az út utótagú nevek u.gyanazt a telepillést tartalma~zák elötagjukban. ahová.el

lehet rajtuk jutni: Hódmezövásárllelyi. Szentesi. Szen-

tetornyai. S;z;arvasi, Csorv:ásl, FÖldvárl, Makól út. (Szerencsés
vád

a Föld-

út régi nevének meg,lartása a ma hivatalos Pus:z;t8fóldvárhelység-

út esetében, mert ez nem
név helyett. Vitatható ugyanez a VásárhelyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

azonos

a mal Hódmezővásárhelyi úttal.) A helyscégnév,+ -i képzös

utca utótagú nevek egy része

és

ls valódi irányt jelölt egy, korábbi idő-GFEDCBA
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szakban:

Gyulai. Aradi, Makói utca.. Nagyon sok azonban

-i képzős

utcanév,

amelynek semmi köze sem volt soha

levő településhez,

igy használatuk

megtévesztő. Ilyen a Bácskai,
som, Sztalingrádi

Csabai, Iglói,' Kutasi,

Sámsoni utca),

utca stb.-féle
Áttételes

felé való fekvésre

szerencsésebb

Sám-

utal (Csa-

-1 képző nélküli
azzyxwvutsrqponmlkjih

ezeknél

Csepel, Kismarton és Mohács

'ben van is rá példa. ~elyesebbnek

a névadója

incÚtéka)

pu.sztaszeri,

(1), Tolnai" Uzsoki, Vereckei és Zombai utca.. Jólle-

előtaghas:z;nálat; mint ahogya
taszer

a navében

(bármi is volt a névadás

het van közöttük néhány, amely a helység
bai, Kutasi,

az olyan

utca eseté-

tartom tehát a Bácska.

Igló. Pusz-

elnevezéseket.)

vonatkozása

(általában

~an az olyan elnevezéseknek,

személy)

valamilyen kapcsolatban

tumma!, vagy az elnevezett

közterület

lettel. Ilyen az evangélikus

templOmkörny.éki Győry Vilmos tér; amely-

nek névad6ja,
(majd püspök)

az .a nagyváradi

és anyagilag jelentős

Minden bizonnyal ide sorolható
az iró volt lakóhelye,

a Justh

az utcanevek

végzek,

s nem veszem

munkáiból nyilvánvaló. Tehát

sorolom be az egyes

csoportokat

templom

részesítette.

szinkrón

éppen

elsősorban

mai jelentése

kategó.rákba a neveket.

A

vizs-

rendszeri1 ösz-

figyelembe a névadás

inclltékát

SZABÓ FERENC

(szófaja ) alapján
csoportok

kia.1akltásá-

alkalmazott rends-zerl követem,

a rendelke:z;ésre álló anyag JJvánalmai s:z;erint egyes

elhagyok, másokat összevonok.

mélés céljából a:z; ut6tagokat nem teszem
Személynévi

területnek

é

elÖtagjainak statisztikai

ban a BudApest utcanevel vizsgálatakor

1.

támogatásban

térekMLKJIHGFEDCBA
k i . Ebben a részben
szigorúan

de természetesen

püspök" aki

Zsigmond utca. hiszen

akkor. sem, ha az az eddigi kutatásokból,
idézett

pap

a Jl.ls~h-major felé vezet.

A továbbiakban

gálatára

evangélikus

voll. Hasonló a katollkus templom környéki Széchényi

fölépÜését' erkölcsileg

szehasonlltást

levő valamelyik epu-

a kiVáló költő és ml1forcllt6,orosházi

-MiklóS tér, amelynek névadója

4.

közelében

amelyeknek
volt az objek-

eredetli

115 utcanév,

42.2%-a. E'zt a meglehetősen

tam, s a személyek

fÖ

tevékenysége

(A fölsorolásoknál

helyki-

kl.)
az összes

névvel bIró köz.-

sok nevet alcsoponokra

o.e ztos-

alapján osztottam be a neveket

a

megfelelő helyre. így például Petőfi Sándor, jóllehet költőnek is halhatat.lan, mint az

1848/49-es

események

egyik legjelentősebb

a történelmi alakok között kapott helyet; Táncsics
as

eseményekhw. is kivette részét,

de Orosháza

28

személyisége

Mihály ugyan a 48országgy{1lési képvise-

löje 1869-1(51
1872-ig volt, s Igya

XIX. század

második felének jelen-

fuL A személyek tevékenységének meghatárotős alakjai közé vettemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

zásakor

a Magyar Életrajzi Lexikont (Bp., 1967-1969.)

sősorban.

de a helyi jelentőség{i. helytbrténeti szerepti

ftéléséhez

é~ beso.r:'olásához sok segltséget

kártól,

has~áltam

kaptam Kos zorús

aki nemcsak foglalkozásából kifolyólag, hanema

sebb értelmében is értékes népmCivelőitevékenységet

eJ:..

eg.;renek mégOs

2f-

szÓ le,gneme-

folytat. s akinek

itt is megköszönöm sok utánjárást és fáradságot igénylő s~ves

tájéko2f-

•

tatásait.

Az utcát kapott személyek közül 111 magyar sz~azású.

vagy

é l megbecsülésben
emléke,
a magyar történelemben. betöltött szerepéértXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

mint például Bem Józsefé. A magyar személyek közül történelmi alak:
82. Közöttük vannak természetesen
történeti szerepet

ai

a l'észletezésben

fölsorolandó hely-

játszók is.

Az állama.lapltás elő.tUkor hős,eiriil kapta a n-evét,10 utca: Ál-

mos vezér, Árpád, Botond, Előd. Huba, Könd, Kupa vezér. Ond, Tas,
Töhötöm.

bl

Az Árpáchházi királyok idejéből való két név: Szent István

és Gellért.
c/

A H:.myadiakkoráról hat utca k~tt

nevet: Corvin János, Hu-

nyadi,. Hunyaf~ János, Kinizsi, Mátyás király, Szilágyi Erzsébet.
d/

A m .,gyar parasztmozgalmak nagy idöegységet' fognak maguk-

ba. s különboző korokban élő hősei négy utcának adtak nevet Orosházán: Budai Nagy Antal, Dózsa György, Szántó Kovács János~ Ádúm.

el

A török háborúk korW:a három utcanév utal: Dobó István,

Szondi, ZrInyi.

fl

Az erdélyi fejedelemség időszakából négy utca kapott nevet:

Báthori. Bethlen Gábor, Bocskai, Lorántffy.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gf

A németellenes mozgalmak rés.ztvevői adtak nevet hét utcának:

Nádasdy, Thököly, Esze Tamás, Rákóczi, Bercsényi, Bottyán, Mlkes.

hl'

A magyar jakobinusokkal -

mostohán bántak az utcaelnevezők:

Budapesthez

hasonlóan -

itt is

csupán Martinovics nevét viseli

egy utca.

il

A reformkor és a szabadságharc

alakjai adtak nevet 14 utcá-

nak: Bern, Damjanich, Dessewffy, Irányi Dániel, Kiss

Ernő, Kossuth

Lajos, Lahner György (a térképen is, a mutatóban is ;Lachner formában~
Lázár Vilmos. Lenkei. Nagy Sándor, Petőfi. Török Ignác, V~vári Pál, Véc.sei.
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jfAXIX
neveztek

•. század

el: Baross,

második felének haladó politikus;all'ól öt utcát

Csengery,

Deák Ferenc.

Táncsics

Mihály,Teleiki.

1 9 1 8 /1 9 ~ s
forradalmak, maid all: ezt kÖVető időszak
AzXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k/

alakjairól, az ellenállási mozgalom mártÍrjalról neveztek
Bacsó Béla. Bajcsy

Zsilinsrz;ky,Bok~

si költő, a Népszava

munkatársa),

el 12 utcát:

Dezső, Farkas

Gaál Gaszton

halam

Antal

(azóta

(s:z;ente-

megváltoztat-

ták e nevet, az 1976-0s t~rképen Dobi István utca, de tgy is eb-be a
csoportba

tartozik a név),

Garami Ernő (a Károlyi-kormány minisztere

volt), Hámán Kató. Károlyi Mihály, Kulich Gyula, Rózsa. Fer-enc. Somogyi Imre, Zalka Máté.

1/

Helytörténei nevezetesség

(András,

Orosháza

(Sándor~ Orosháza

első lelkésze

a néyadója 16 utcának.: Horváth pap
volt, 1744-1.784-ig),

első tanitója volt), Mikolay (István, Tessedik

muel veje, haladó szellemG evangélikus lelkész
-1862-ig),
Balassa

Horváth György (Szentetornyán

Pál (evangélikus

lelkész

ténetÍrója, a szabadságharc
att -

Dénes tanltó

biró 1848 és

1856 között),

1838-tól 1849-ig. Orosháza

bukása. után -

elmozdltották hivatalából) , Oláh István

Sá-

volt Orosházán 1823első tÖl'-

á.J.Útóla~s iszákossága

mi-

(vándor konyváeua, aki az

184B-as földfoglaláskor éppen Orosházán

tartózkodott, s a népet buzdÍ-

totta, a kormánny4l szembeni ellenállásra

ösztönözte, amiért letartóztat-

ták, s 1848. december 17-én kivégezték,

hogy a toVábbi rendzavarás-

tóI elrettentsék

a népet),

Győri Vilmos (Győry VIlmos, Író, miliordÍtó,

az MTA, levelező tagja, 1.862-től 1876-ig Orosházán
József

(1809-ben srz:ületettOrosházán,

evangélikus
pal

hlrU

püspÖk), Thék Endre

kiváló asztalosmester.

hazánkban,

lelkész),

(OroSházán született

a ma.gyar zongoragyártás

tő! ugyanitt evangélikus. lelkész,
képviselője,

megalapozója, az orosházi

után országgyl.úésl képviselő
rosházi

tanon~

1851-ben,1879-

1884-től 1905-ig a választókerület

or-

dolgozott a Magyar Nyelvtörténeti Szótárban,

megÍrta és kiadta Orosháza
Ellenzék szerkesztője),

1842-ben, eurC>·

a nagyüzemi bútorgyá.rtás megteremtője

otthon megalapItója), Veres ,József (OrOSházán született
szággylÍlési

Székács

kÖltő, mGforditó,az MTA tagja,

történetét 1886-oon), Blkádi (Antal, 1910
48':'as programmal, a Békés vármegyei

Széchényi

Miklós (nagyváradi

püspök, az o-

római katolikus templom épÍtésének támogatója), Csizmadia Sán-

dor (orosházi

sz6.rmazású költő, szociáldemokrata

köztársaságban
viselője), Jászay

politikus, a Tanács-

fóldm{ivelésügyi népbiztos, Orosháza
Horváth Elemér (Orosházán
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országgyif!ési kép-

született

1888-ban. költő,

újságÍró),

Hegedlis István (irodaJomtörlél'\ész, mtiforclltó,költö, egyete-

mi tanár,- az MTA tagja, Orosházán haJt meg .1925-ben).

SzolgerJenö

(valószfnllleg az 1945-ös Íóldosztáskor végzett mérnöki munkálataiért
kapott utcanevet. de ezt kásos

adatokkal biZonyÍtani nem tudom).XWVUTSRQPONMLKJIHGFE

Egyetlen tudós, Körösi ClDma.Sándor kapott utcát Ck'osházán.

ml

n{ Viszonylag sok a kö!tőkről, Írókról elnevezett· utca, összeSEn
21 ilyen található a vára; utcanévrendszerében:

Ady Endre. Arany .D-

nos •. AsztaJos lStván, Bajza, Csokonai, Eötvös József, Jókai, József
Attila, Juhász

Gyula, Justh Zsigmond (a helytörténeti nevezetességek

között is helyet kaphatott volna, de Írói jelentősége

miatt inkább ide

vettem Íol), . Katona József, KaZinczy, Madách, Mikszáth Kálmán, Méra
Ferenc,

Móricz Zsigmond, Szahó Dezső, Szabó Lőrinc, Tompa Míhály,

Vörösmarty.

ol

Más m{fvészeti ágak képviselÖiröl

öt

utcát neveztek

el:

Munkácsy Mihály, Erkel, Kálmán Imre, Dankó Pista, s minden bizonynyal ide tartozik Egres.sy Györ· gy (az
utca),

a kereszf.név föléserélése

pI

1976-0s térképen

tévedés

csak Egressy

következménye lehet.

Négy utca vise.li nem magyar személy nevét: Luther, Engels,

Lenin, Tofuuhin. (Az utóbbit. először

egy tél- kapta meg. majd ennek

Ko,ssuth térre való megvá1toztatása után egy utcát, a volt Sztalingrácti
utcát nevezték

meg ye1e az 1976-0s térkép szerint.)

IL . Földrajzi eredetti összesen

46 előtag, az összes

utcanévnek

16,9')b..a.Ezek egy kivétellel mind magyar eredetliek. Ide soroltam a
földrajzi közneveket is. amelyek egyik alcsoportját alkotják a helynévi
eredetü utcaneveknek.
a/

Az utcanévben szereplő

van az utcával 16 esetben.
való vezetés,

lehet az oda, arrafelé

az adott helyen vagy annak irányában való fekvés st1:\.)

Aradi, Csabai, Csorvási,
vásárhelyi

helynévnek valamilyen kapcsolata

(Ez a kapcsolat

Földvári (PuszlaíÓldvár),

(a népnyelvben régebben

Gyulai, Hódmező-

egy másik volt a Vásárhelyi út,

ezt ink6.bb Bónumi út néven ismerték),

Kishegyi, Középlaki, Kutasi

( Székkutas ), Makói (utca és út), Nagyhegyi. Sámsoni (Békéssámson
felé fekszik, de neve megyáltozott, ma Csapó Mihályné utcai névadója
a helyi nömozgalom egyik vezetője volt, akit ~919-ben az ellenforradaJ:..
mí román megszállás alatt nyilvánosan megbotoztak). Szarvasi.
si, Szentetornyai

(a népnyelvben Szentornyai).GFEDCBA
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Szente-

b l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
A lakosság eredetére utal két utcanév: 'l'olnai és Zombai.ZYXWVUTSR
Két utca hegységről

cI

kapta névét: Kárpát és 'l'átra.

d/ víznevet tartalmaz cit utcanév: Balaton. Hernád, Maros. Sajó,
Szamos.
e!
canév

Egyéb földraJzi nevet

összesen

mertori,

(többnyire helységnevet)

nyo,lc van a város

Mohá-cs. 19lói, Pusztaszeri,

Verecke4

lóban a túltfltött.nemzeti érzés
vetkeztében

S;z::erencsére

tartott. utcanevet.

'már kifejtettem. a névadás

1gejéft va.-

szell~mében adtak a trianoni bé~e kö-

elSzakltott magyar helyneveket

nagyobb településén.

CsepeJ., Kis-

U;z;soki.,-

eddig m~g nem változtattak meg minden lrredentának
Mint máshol (MNy. LXXI. 492-3)

tartalmazó ut-

területén: Bácska4

Mélységesen

utca.névül. az ország

egyetértek

minden

SZABÓ l"ERENC vél,e-

ményével {A belterület története. 41): nMaradandóbb lett voma.~ba a
helyi múlt jelentősebb
Pál, Jászay-liorváth

egyéniségei

Horváth pap., Dénes, tan!t.ó. Balassa

Elemér. Csizmadia Sándor)

iránti ~szteletet

k~

ve, ilyen irányban. vagy pedig a SzöJlők r~gi arculatáraemlé-keztető
utcanevek

(Nagyhegyi ú:t, Kishegyl út. SzöU0.á.rokutca)

próbálkoztak

volna." Lehiggadva, minden elfogultságtóI memesen azon-

ban ma már nem s~bad
hiszen

s:Wporltásáva.l

elltélnUnk az ilyen Úpusú nevek létezését,

olyan magyar_helyneve,kel tartalmaznak, ameiyeknek a nyelvi,

nyeMörténeti. jelerit~ége

vitathat~

a hozzájuk tliződö történelmi,

irodalmi stb. es.eméniek nevezetes.S-é teszik.
magyar névkincsnek,

s killdathatatlan elemei a

Igy megőrZ'ésük, az a.kt!v névrétegben, való fónn-

maradás.uk kÍvánatos. Budapest'en nem is irtb.tták ki az utcanévanyagból a Kolozsvár.

Nagyvá.ra.d,-Munkács. Ungvár, Kass.a. Zólyom, Újvi-

dék. Z4gráb stb. neveket, s nagyon elgondolkodtató, hogy éppen a
vidéki városok

"licitálták túl'

változtatásában.

a fővárost az ilyen tÍpusú utcanevek neg-

Mirf már fóntebb. e~tettem.

nélkül fölhasználni

jobb lett volnazyxwvutsrq
-i képző

ezeket a neveket utcanévadásra,- hiszen, nem irányt

jelölnek. Örvendetes

azonban látni, hogy az újabb elnevezések

már er-

re is gondot forcÚtanék,s találunk egyszerU emléM;ezt-etö,
helyneveket
az utcanevekben

ti
(utca

és

(Csepel,

Mo.hács stb.).

Földrajzi köznév szerepel
sor),

a' következő

12 utcanévben:

Liget

Major, Mező, Nádas,. Park, Rét, Róna, Sziget, 'l'ót 'l'ó-

part. Zöldmező (ez

utóbbi lehet olyan elvonatkoztatás,

hajnal, s akkor az emberrel, kapcsolatos

mint a VörÖS

nevek közé kellene sorolni).

g J Egyetlen idegen helynév szerepelt az 1964-es utcanevek
zött: Sztalingrádi utca (az 1976-0s térképen: 'l'olbuhin utca).
32

kö-

III.

Az emberrel kapcsolatos

sorol1am a keresztneveket
cák közé, hiszen

utcanevek száma 50 (18,3'jb).

Ide

is, nem pedig a személyekről elneve:z;ettut-

nem konkrét személy a névapó.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

al

Egy utca emberi testrészről

kapta nevét: Sziv.

bl

Négy utca visel keresztnevet: Gizella, Péter Pál, Szabolcs, Teréz.ZYXWVUTSRQPONMLK

ef

Három utca népek, népcsoportok nevétvi.sell:AVar, Hun, Székely •.

CJ/

Hét utcanév foglalkozásra., tisztségre

Dedrio
k, Kertész,

el

utal: Csikós. Csősz,

Nádor, Vadász, Vajda.

Katonasággal,

hadi. élettel kapcsolatos

hat utcanév. Bajnok,

Honvéd, Huszár. Partizán, Tábor, Vezér.
t{

Egy utcanév történelmi eseményre utam dátum: Október 6.

gJ

Elvont fogalom a neve hét utcának: Béke, Egyetértés,

rantó, Szabadság

hl

(ut~a és tér),

Szövetkezés,

Vörös hajnal.

Egy utcát irodalmi hősről neveztek el: Toldi Miklós (jóllehet

élő alak is volt Toldi, az utcaelnevezésben

~any

költeménye Íószereplőjeként jelenhetett csak

meg).

if

Eszpe-

János

elbeszélő

Az ember valamilyen alkotását, létesltményét fejezi ki 12 név.

Nagy részüknél

az objektum konkrét kapcsolatban

van, v.agy volt vala-

mikor az utcával: Állomás, Fürdö, Fütőház, Hid, Isk';'la., Kertészház,
Malom, Posta,

..j!

Szalmapiac

(tér),

Téglagyári

(út), Temető, Üdülő•zyxwvutsrqponmlkjihgf

Emberi készÍtmény, tárgy, technikái alkotás' adott. nevet hét

utcának: Csap, Hajó, Motor. Mozdony,
utalhatna az utca egyenességére,

sIp,

Tükör. Zsinór

ha valóban hosszú,

(ez utóbbi

egyenes

utca

lenne, de meglehetősen rövid utcácska., ha kétségtelenül egyenes

kj

Egyetlen mitológiai eredetU utcanév van: Bálvány.

IV. Az embert körülvevő természetről

al

43 utca kapott nevet (15,B'jb).

Állatokkal ke.pceo.íatos kilenc utcanév: CSaiogány, Fecske, Gó-

lya, Kigyó, Pacsirta,

bl

is) -.

Páva., Rigó, Sas

Növényekkel kapcsolatos

és a szintén ide sorolt Fészek.

24 név: Akácfa, Búza. Búzavirág.

Diófa, Fenyő, Gyopár, Hársfa., Hóvirág. Körte, Liliom, Nefelejcs, Nyárfa,
Or-goria, Pipacs,
Fasor,

Retek, Rezeda,

Szegill, Virág, Lomb, Fagyöngy, Erdő,

Zöldfa (utca és sikátor).

ci

Valamilyen természeti jelenségről

kapta a nevét 10 utca: Csil-

lag, Felhő, Hajnal (utca és sikátor), Hold, Nap, Nyár, Tavasz. Tél, v i s ,

v.

Az utca fekvésére, milyenségére utal 18 név (6,6%):Déli, Északi.

Kelet; Csendes, Hl1vös.Hoszzú, Fő. Széles, Kis, Kistemp'lom(r~gen Templom. kis utca), Katona kis (utca) ,Kurta, Kisköz (utca).Nagyköz (utca),Fenék,
Kerek, Közép, Lénia.GFEDCBA
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Nagyon nehéz

5.

más települések
ban)

egységes

névanyagával

összehason.lÍtható

szempontokat keresni

számszerllen

legyen Orosháza

ahhoz, hogy

(legalábbis

utcaneveinek

arányszámaistruktúrája.

A

föntizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
öt nagy caoport szerint azonban megk.Ísél-elemjelentéstani szempontból egybevetni azoknak
szerét,

('l'ulajdonképpen
tések

a helységeknek

az utcaelnevezési

alapján

helységeknek

a, kiadott térképek

vagy a megjelentetett helynévgy(ij-

nem lett volna sokkal nehezebb
a számát, hiszen

szapodtani

Igy is sokszor

klsz~molni nemcsak a százalékszámo~

saját

hanem az egyes
s..

összes

u1canevek száma:
eredetll:

m~~]

III

~~
III

ul

Z

O

N

-O

i~

606

460

GFEDCBA
11

258

201

168

49%

64% 73%

IV. Az ember környezetéből veU: 11% 13%

29'jb

. VI. Egyéb (sorszám, betU stb.):
Nagyon érdekes
ból. Minél kevesebb
személynévi
annak,

27~

20/0 6%

5')(,

24%

rendeletre

tOm

11'jb

5'}&

5% 16%

9%

20/0 20/0'

7%

5% 11%

0,50/0 10/0

törv~nyszeriiség

tiszteletet

~@

30/0

40/0

az elnevezésre

'tf
N

18%. 2O}b 17% ll%'

állapítható meg ,a fönti táblázat-

alkalmas közterület,

eredetl1 n,evek arányszáma.. Ez természetes

hogya

sokszor

405

e ,la

21<Jb12% 37<JblC)(, 20%
21%

utal:

ul

m
OI)tlIlXWVUTSRQPONML
b s'«l
:

32% 32% 43%

30'jb 36%

V. Az utca milyenségére

ld
N

~

2~

Az emberrel kapcsolatos:

I

s..

ol)

26'}& 24%

II. Helynévi eredetit:
Ill.

szempontúak.)

-g

~

~' ~ 1L~

I. Személynévi

a

csoportokba

Id
N

'«l
~5
l..

ezeknek

megemnak kellett

tartozó neveket is, niivel a földolgozások ritkán azonos

Az

rend-

amelyeknek névanyagá.t már fbidolgozták névtani aspektusból.

utcanévadással

kellett személyekről

annál több a
következménye

óhajtják leróni, továbbá nagyon
elnevezni

utcákat, Nagyon jó len-

ne, ha ezt a jövőben csökkenteni lehetne! Az is érdekes, hogya helynévi eredetl1utcaneve~ száma csökken az utcanevek számával.Ezeknek
toztatása

sértett legkevesebb

a megvál-

érzést, s ezek estek áldozatáUl a személynév-

adási klvánalmaknak.A termés zeti környezetből vett nevek is sokszor hasonló sorsra jutottak. Különösen kár az utca milyenségére utaló neveket megváltoztatni, hiszen ezek őrzik legjobban a természetes
Orosháza utcanévstruktúrája

(népi) névadás emlékeit.

ebben a tekintetben viszonylag szebb képet ad,

de nagyon klcsiny különbségen alapul ez a viszonylagosság,
hetne mé g e z ilyen tlpusú utcanév. 'l'ermészetesen
változtatásával,

hanem az új nevek helyes megválasztásával

város Utcanévstruktúráját.

HA.JDÓ

34

sokkal több le-

nem az eddigi nevek megkell javÍtani a
MIHÁLY

