
nyező települések valamelyikén találhatott Üj otthonra, de

minden bizonnyal a veszprémi püspökség területén kell keres-

nünk e telepeseket, w~ik esetleg nevükben is megőrizhették ha~

d~i falujuk emlékét.

l·legjegyzés:RQPONMLKJIHGFEDCBAA nevek előtti törtszámzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArre ve zokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e a Veszprém megye

földrajzi neveidcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Tapolcai járás megjelenés alatt levő köte-

tének beosztása szerint a falu sorszámát, számlálója az ezen

belüli tereptárgy számát jelöli. !!:Sümeg, 16:Swnegprága,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll:
Lesenceistvánd. A szögletes zárójelben szereplő rövid{tések

ugyancsak a fenti kötetbe bedolgozott {rásos nevek rövid{t;ései.

Kl:az 1850-es években készült kataszteri térkép, K
2
: a jelell-

leg használatban levő kataszteri térkép, C: a 1\:l.croquija, P:

Pesty Frigyes gy6jtése.

ÖT JÁSZSÁGI TELEPÜLÉS~ IctJLTERÜU'TI FÖLDRAJZIlfÉV-ANYAGli ..NAK :NÉ-

tLUIT STILISZTIKAI SAJÁTOSSÁGA

1 . A 1'öldrajzi nevek st{lusáról

A 1"öldrajzi nevek alapvető sajátosságát J Grimm a következők-

ben látta: "Alle Eigennamen sind in ihrem Ursprung sinnlich

und bedeutsam; weriri e trwas benannt wí.r d , muss ein Gr-und da sein,

war-um es so und nicht anders b.eLs s t s " /Idézi A . BACH: Deutsche

Namenkunde II/l./ A közszói jelentésil szavak névanyagbeli vál-

tozása, fejlődése természetesen hossz~ folyamat, és e folya-

mat során számos, eredetileg közszói jelentés~ nyelvi jel el-

veszti közszói fulliccióját, jelentését, és jel II é v v é

válik. /J. SOLTÉSZ ICATALIN: A tulajdonnév funkciója és jelen-

tése. Bp., 1979. 31./ A névanyagba bekerült közszók a fejlő-

dés aránylag korai szakaszában is kaphatnak sajátos jelentés-

árnyalatot. Ennek és számos más tényezőnelc az alapján az egyes

területek földrajzinév-anyaga aut o n ó m ren d sze rt
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alkot, sajátos nyelvi egységet képez.

Ugyanis a tájegység l~~ói nevezték és nevezik meg a táj

egyes részleteit, a rajta található és a tájékozódást is szol-

gáló objektumokat. Ebben jut kifejezésre a táj és a rajta élő

emberek kapcsolata. Ennek következtében a névadás a meg- és

elnevező e;nber szekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 éle t éne k , val ó s á g 1 á-

tás á nak a t ü k r e, szellemi adottságainak, l>..agyo-

mányrendszerének a népköltészettel is rokon megnyilvánulása.

A földrajzi nevek jelentős része olyan áll and ó s u 1 t

szó kap c sol a t, amely az ass z,o c i á c i ó k

széles körét testesíti meg. A n é van y a g tükrözi.a táj

jellegzetességeit mint a névadás alapvető meghatározó ténye-

zője, tükrözi továbbá az ember hozzá való viszonyát, s mint

névadót, természetesen ruagát az embert is. lVlindenképpen e hár-

rnasságban ragadható meg egy-egy terület névanyagának st{lus-

hatása, esztétikLUna. Nyilvánvaló, hogy az öntörvényŰ névrend-

~ nem vagy alig mérhető, vizsgálható az irodalom vagy egyéb

m~vészeti ág stilisztikai mércéjével. Különösen egyértelm~ ez

a megállapitás, ha elfogadjuk Ju. H. Lotman véleményét, aki

az irodalmat másodlagos modelláló rendszernek tekinti: "Azo-

kat a rendszereket, amelyeknek alapja a természetes nye.lv, és

amelyek kiegészítő, ráépülŐ strukt~rákra szert téve másodfok~

nyelveket alkotnak, kézenfekvő másodlagos modelláló rendszerek-

nek nevezni." /Strukturalizmus. 1,Iásodikkötet. Hodern Könyvtár,

43./ E vélekedés nyilvánvalóvá teszi, hogy a névrendszer má-

sodlagos modell. A nyelv egyik alapfunl~ciója ugyanis a megne-

vezés, a világ legkülönbözőbb dolgainak, jelenségeinek stb.

megnevezése. A tulajdonneveket és természetesen a földrajzi

neveket is, másodlagos rendszereknek lehet tekinteni, hiszen

az adott nyelv közszói f'unkciój~ elemeit sajátosan használjuk

fel egy-egy terület vagy objektum megnevezésére. Tesszük ezt

oly módon, ahogyan az irodalom másodlagos képet teremt a ter-

mészeti és az emberi világrÓl, azaz á b ráz o 1 j a azt.

Bgy-egy terület névanyaga az egyed ime g nev e-

z é sek ö s sze s ség e, és mint meg nevez é s-

ren d sze r rendelkezik sajátos stilisztLkai jellemzők-
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kel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEbbol természetszer~en következik, hogy az alapveto ösz-

szefüggések alapján történo csoportos{tás, tip i z á 1 á s

mutatja meg legtisztábban az adott területen élo emberek név-

adási szokásait, akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII é vadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá s jellemzoit.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . SOLTÉSZ KATA-

LIN véleménye szerint: "Egy-egy nyelv, illetoieg lcorsza1:név-

anyagában gyakran felötlik a képzésmód vagy eredeti jelentés-

tartalom tekintetében hasonló t{pusJ nevek sokasága: ezek ad-

jáJc a névanyag urallcodó st:Llusát." / I . m , 144./ A névalkotás

el t éz-ő módozatai természetesen rendszert alkotnale a névanyag-

ban, és ez bizony{tja a névilllyag autonóm voltát.

lCülön t érryez őlcéri t kell számolni a hivatalos /irásbeli/ és

aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépi neveY~el a vizsgálat során, hiszen a teljes névrendsze-

ren belül mindenlcéppen el térő vagy valamilyen vona tlcozásban

elütő sajátosságoY~al rendelkeznek. Ugyanakkor ~~alc is tan~i

lehetünk, hogya népi névhasználat átveszi a hivatalos nevek

egy részét, de ez elsősorban a belterületi nevekre vonatkozik.

A külterületi névanyag javarészt népi névnek tekinthető még ak-

kor is, ha egybeesik a kataszteri nevekkel, hiszen a térképet

készitők szülcségképpen figyelhettek a népi névhasználatra, és

felhasználhattákannak eredményeit.

Ha tehát egy-egy terület földrajzinév-anyagát st{lushatás

szempontjából vizsgálni, tisztázni kell, milyen nyelvi eszkö-

zökkel milyen no~málctcal, milyen szabályok alapján hOgyan tük-

rözik a nevek a táj jellegzetességeit és a rajta élő emberek

gondOlkodását, valóságlátását. A földrajzinév-alkotás t:Lpusal-

kotás. A rendelkezésre álló jeleket sajátosan használja fel a

névalkotás.

2. Néhány n é v tip u s ról

Egy névt{pusba olyan nevek tartoznak, amelyek a névalkotás és

ebbol e.r-ed ő eri a tükrözésmód, azaz ~ tekintetében /ZSILKA

JÁNOS: A st:Llus hirértéke. Akadémiai Kiadó, 10/ lényegében

megegyeznek egymással. A névt{pusolc a riévanyagban természetes

rendszert alkotnak.

2 2



ázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvizsgáltkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt eLepvi.Lések élő névarlyagába.."J.21 egyelemll -3 képzos

uéva Laku.Lat fordul elő az alábbi megoszlásban:

a/ ~ képzos nevek: Baratty-~s, Csátés, Csigás, Csukás,
Piócás, Varnyas, Vesszősi

Huszonnyócas, Nyilas;

l!,'pres,Jeges, Kincs es, Heggyes , Szé-
kes, Szederjes;

b/ -as képzős nevek:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el -es képzős nevek:

d/ -os képzős nevek: Anyagos, Fác~~os,
rin;;os, Virágosi

Gyümölcsös.

Parajos, 3zá:,:fo-

Ezeket a neveke;; a képzok jelentésében megmutatkozó viszonyla-

gos azonosság teszi t{pussá. A. névtipus elofordulási aránya is

jelentős, hiszen alap- és megl.;:ülönböztet6 elemként még számos

más névnek is alkotóeleme. ~si névt{pusnak t1l,."lik,hiszen Jász-

apáti és Jászivány történeti névanyagában is jelentős össze;;e-

vő.ké n t szerepel: +Ha..ldi:os,+llegves, +Hocsáros, +IIegyes-:halom,

+2·1akkos-dUlö, +Virágos -kD .t, +Csukás -ér, +Lencsés -~latár, +Nagy-

ke;;tős stb.

9 élő névben a 1 a p ele ill k é II t szerepel -s képzos

név: Dósa-nyilas, Egri-~ti-nádas, Kossuth-gyümölcsös stb. 29

földrajzi névben pedig meg ha;; áro z ó ele til li:. é n 1;dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ," f ' . . /l "', I ., , ""

fu:nkcional: EGYes -.keresztdulo, Lovas tanya, F~nyes - co, H e n e s -

~ s;;b. További II névben az ~ + =! = ~ képző játszik

, t t'l " 1 ~ ., V" .RQPONMLKJIHGFEDCBAd ü l l!" p"" .ion os szerepe , pe aau : ~gyes~-resz, ~ragos~- o, ~res~-

i 'V ". , d tb 1 /1 -r "u;;, esszos~-csar as. Az egye e ill u -s A e p z o s

névt{pus elsodleges funkciója a tájegységd.á b ráz o 1 ása,
/ 'rI\ltlJr,::.q'q, c so, t"~~-rZo1.. f..,.z. a'

l'e ~ r ása egyetlen uralkodó jegyymegfogalmazható l-

l a t n é v vel/csiga, csuka, fácán, pióca, varjuj, n ö-

v 8 n y II é v v e l / c s á t é , e p e r , l l l e g g y , pa r a j , s z e d e r , v e a z »

sző, virág/, tal a j ill i nős é g megnevezésével lag7ag,

szikl, továbbá metafori.kus értelemben használt egyéb k ö zsz ó k

is betöltik ezt a fmikciót a legkülönfélébb jelentéssel: ~,

száz forint. Ez utóbbi változat az ~jabb névalkotás terméke.
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E n é v tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. p u s tehát rendkivül.kifejező, erőteljes sti-

lisztikai hatást hordoz. A név születésekor volt állapot ja-

varészt már elt~t, a név pedig mind a mai napig használatos,

s igy egyre inkább közeledik a jel n é v felé, mivel a még

benne értelmezhető közszónak már semmi köze sincs ahhoz a táj-

hoz, amelyet az adott szóval jelölt meg és jelöl a népi név-

használat. E névbe beles«z.-á'södöttegy darab m,Üt. Hinél inkább

távolodik a hajdan ábrázolt tájegység azon közszó jelentésétől,

~nellyel megjelölték, annál erőteljesebb lesz a földrajzi név

esztétikai tartalma. A földrajzi név stilisztikai jellemzője

tehát folyamatosan változik az idők során abban az esetben,

ha az elsődlegesen ábrázolt táj arculata változik, a f'öldraj-

zi név pedig állandó marad. /Ez a változás jóval gyorsabb le-

het, mint a teljes nyelvi eszközrendszer változása. Ezért le-

het és kell ezt a :folyamatot inkább névtaninak, mintkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrye Lvtí.rre k

tekinteni./

A f'öldrajzinevek egyik fontos tulajdonsága a dinamizmus,

amely egyrészt a fenti megjegyzésekből következik, másrészt

pedig abban is testet ölt, hogy a meglevő szavak más névele-

mekkel vagy közszókkal kombinálva, .s:jabbnévvé válhatnak. Az

~ képzős névtipus - mint bizonyitottuk - alkalmas erre. L~ek

következtében a névanyagban elfoglalt szerepe megnő, sebből

eredően stiláris sOkf'élesége is természetes jelenségként olvad

bele a névrendszerbe. Vannak olyan névbeli alapelemek, amelyek

nem vagy alig állhatnak magukban í'öldrajzi rré vlcé.n t , A vizsgált

területen ilyennek tekinthető a tan y a, amely valóban nem

fordul elő olyan földrajzi névként, mint például a Fácános

vagy a Piócás.

2.2. Az ~, ~ képzős névt{pus

Ez az a.Laku.Lat is régi Jasz névtipusként értelmezhető, mivel

Jászapáti és Jásziv?any történeti névro.yagában jelentős helyet

foglal el.:Az e névt{pusba sorolható nevek száma 29, ebbol 16

történeti név,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA57,14 %.
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d vizsgált teljes névanyagban összesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA46 -ás, -és képzős

szóból alkotott név található. /Ebből összesen három az -éskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ / /:képzet tia r-t a.Lm az ó név: Uj t eLep í, tés, Törekvés TSZCS L termele-

szövetkezeti csoportJ, Tőtés/. Felt{L."J.o,hogy Pusztamonostor

névanyagában ilyen t{pus~ név nL~cs.

Leggyakcribbak a jár á s sz ó bó L keletkezett nevele

18. Ebbol egytae;,inévkén t f'urikc í.oriá L l, alaptag 2" megha táro-

zó tag ~ névben. A Jászszentandrás név~.yagában szerepio ~

név a határ igen jelentős részét foglalja magába. d név diffe-

renciálódásával megalkotott további 13 név pedig annak egyes

részeit jelöli: Birkajárás, Dornyujárás, Csordajárás, Felsőjá-

rás , Járási-islwla stb. A többi település élő névanyagában

összesen 3 név /Kisjárás, Vágó járás , Birgejárás/ fordul elő

összesen 4 esetben.
I

Ugy t&ik tehát, hogy az egyes települések más-más nevet

tekintettek, tettek meg kiindu,lópontul a névadásban. A jász-

szentandrásiak a járás elemet variálták s~kféleképpen, a jász-

apátiak meg a nyomás-t tekintették fontos alkotóele=ek. Ez

utóbbi jelenség figyelhető meg Alattyán névanyagában is azzal

a különbséggel, hogy ott a számmal való jelölés sokszorozza

meg a névelem előfordulását.

Az állattenyésztéssei van összefüggésben az állás elemet

tartalmazó nevek csoportja. Egyta~ névként nem fordul elő

sem az élő, sem a történeti névanyagban, alap tagként ~ eset-

ben, meghatározó tagként 2. névben. Hegjegyzem, hogy a !± előfor-

dulás egyike ~jabb keleti'{lehet, és nincs kapcsolatban az ál-

lattartással: "yi'zállás. Hasonló a funkciójuk a c s apá s

elemet tartalmazó neveknek is. Csak az alattyáni névanyagban

fordul elő: Csapás, Csapás"-k,it, Iskola-csapás.

Hég négy szó vált az idők folyamán földrajzi névvé: elá-

gazás, telepi'tés, törekvés, tőtés.

Ez a névt{pus - az ~ képzős t{pussal szemben - a megje-

lölt táj vagy táj egység, -részlet :f u il 1: c i ó j á t jelö-

li meg elsősorban, illetőleg az emll tett t érryez őtck e.L kapcsola-

tos emberi tevél;:enység természetére utal.
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf u nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle c i ó megnevezés ére a j á

r á s és á 1-

látszik kézenfekvő példának, az ember t e v é k e ri y-

n e k értelmezését pedig a n y o m
á

s e Lem e t tar-

l á s

.s é g é

talmazó nevek érzékeltetik leginkább, az e csoporthoz tartozó

Tot é s 6s 6 j tel e p { t é s névvel eGYÜtt.

A névtipus stilisztikai ereje elsosorban abban rejlik,

hogya tájegység vagy objektum /Jásziványi-elágazás, Tötés,
I
Ujtelepités/ megnevezése nellett - az igé-ool képzett f'őrie vek

természetéből eredően - utal az emberi tevékenységre, illető-

leg az állati cselekvésre s mindkettőnek az eredlllényére is. B

két tényezo együttes jelenléte következtében a névtlpus nehe-

zebben produkál majd tisztán jelneveket, mint az egyéb névti-

pusok.

2.3. A i; a TI y: a elemet tarta.lmazó névtipus

Az alföldi névanyag egyik fontos és jelleg:oóetcs összetevője,

alkotóeleme. Különösen a szórványtanyás területeken játszanak

jelentős szerepet a tájékozódásban a t~~yanevek, hiszen a slk-

ság alig tartogat olyan tájelemeket, araelyek alkalmasak a tá-

,jékozódásra és ennek alapján a megJl.evezésre. A kezdetbon nlin-

denképpen köznévi furU~ciój~ megnevezés leggyakoribb változnta

a tul.ajdonos teljes nevéből és a t~"1ya szó lJ; rto;.ws szeDél y,je-

les alakjából állott: Fehér István tanyája, Dósa Jenő t~~y~,ja.

A teljes név természetesen lehetett vezeték- és l~ereszt-

név, illetve az utóbbinak becézett aLak ja , A ragadványnév már

stilisztikai töltést is jobban hordozhatott, mint a hivatalosdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n é v : B ir ó P i s t a t a n } - á . . . j a : Grdzda P is t a 't arryá ja : G a z d i t arryáj a ;

Szent Lajos tanyfL.ia/ragadványnév + teljes l:.eresztnév/; ~

Pista tanY_Ja: Sugó Jani tanyája.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIEét névvel neveznek Lleg egy

tanyát./ Az eml{tett megnevezés-t{pussal párhuzamos~" élnek a

csak veze t ékneve t tartalmazó névalakulatok is: Telek József ta-

nyája: Telelc-tanyaj Kerek Sá..•.ldor tanyája: Kerek-tal1..:;@; stb. Az

e csoporthoz tartozó nevek második variánsa már birtokos sze-

mély jel nélkül áll, s effi~ekkövetkeztében rövidebb, névszerlloo.



A -~ éle t{pus~ tanyanevek alkotbatják a következő

fontos névvé válási mozzanatot. Ebben az esetben ugyanis arról

van szó, hogy az egykori tulajdo.nosneve akkor is a megnevezés

eleme maradt, amikor már más ember tulajdonába kerül: Bobák-

féle-tanya, Perlaki-féle-tanya, Bene-féle-tanya stb., de ugyan-

akkor ~ ~ képzőszerd toldalék laz{t a helynév szerkezetén.

Jászszentandrás névanyagában azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a TI y a általános töb-

bes jeles alakjának ~j funkciója alakult ki /Alsójárási-tanyák,

Iskola-dŰlői-tanxák, Telki-tanxák stb./, ugyanis a többes szá-

m~ alakok az építmények említésével batárrészt neveztek és ne-

veznek meg.

Az egyéb települések lak6inak névbasználatában elő~ordu-

ló hasonló alakok /Kiss-tanyák; Rusvai-tanxák, Lajos-tanyák

stb./ más ~unkciój~ak, hiszen itt az egymás közelében tanyát

épitő azonos családokról van szó /l~jos-had, Rusvai-had stb./.

Jól elkülönülő árnyalatot hordoznak a következő nevek:

Bugyiék tanxája, Juhászék tanyája, Tóth Gézáék tanyája stb ••

A családok mainál jóval szorosabb összetartozás ának emlékét

őrizheti ez a névalak.

Elég ritkán fordulnak elő olyan nevek, amelyek nem tartal-

mazna~ személynévi megkülönböztető elemet, s ennek következté-

ben más hangulati töltést hordoznak, mint a fentiek:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ Csátési-

tanya, + Erdőtanya, + Virágos-tanya, Homoktanya, Paptanya, Ré-

vésztanya, Lovastanya, Lóistálló stb.

Az ujabb keletkezés~nevek jelentős része nagyon konkrét

módon nevezi meg, irja le a szóban forgó építményt, az épÍt-

mény funkciójának megnevezésével. Még a számmal való megneve-

zést is felváltja a funkció közvetlen megnevezése. Ez minden-

képpen a névanyag sz{ntelenebbé válásához vezető, de természe-

tesnek t«nő folyamat. EltŰntek vagy elt«nőben vannak a birtok-

lásra utaló nevek, az -6..j asszociációk pedig még nem élnek a

cegnevezok tudatában, vagy ha élnek is, elég nehezen munkál-

nak.

Nézza~k egyetlen példát: Mitérke-tanxa. Az egykori tulaj-

donos vékony hölgy, aki aligha alkalmas a mezei munkára. Aki

pedig erre nem alkalmas, hiába van ~öldje: Hit ér'?Keveset
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vagy semmit sem. Ez ut6bbi mozzanatot ~ejezi ki a nép, a név-

alkotók szerint a ~diminutiv képző. A Hitérke-kisasszony

megnevezése tehát szines, hiszen személyhez kötött, annak meg-

itélése ~oglaltatik benne. Később a kisasszony elem eltíÍnt,

és csak Mitérke-tanya néven emlegették a tanyát. A mezőgazda-

ság szocializálása után lovakat tartottak itt, s igy kapta a

Lovastanya nevet, amely az ~ képző miatt még mindig sz{nesebb,

hatásosabb, mint például a Lóistálló megnevezés, de már alig-

ha közeli ti meg az ősibb név hangulati töltését.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

3. A névváltozatok stilusértéke

Az élo névanyagban egyáltalán nem ritka, hogy egy-egy terep-

pontnak több - olykor három-négy - neve van: Nagypál..,kocsma

- Becsali-csárda - Becsali-Zöldvadász; Alsónyomási-dd1ő - Ur-

bán-dalo - Utasi Náci dőlleje. Ennek oka egyrészt a párhuza-

mos névadásban rejlik, másrészt pedig valamilyen birtotiással

össze~üggő elnevezés születhet, és ennek következtében egy i-

deig két vagy esetleg több név is él egymás mellett.

Stiláris szempontból nagyon szembet~ő a hivatalos /{rás-

beli/ és népi riév.köztikülönbség: Jászapáti Vasáros-dalői I.

szám~ Állami Vándoriskola - Vasáros-dalői-iskOlaj Jászkiséri-
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé . I án ., ,1 k'ut - Kis r1-ut; ~kotm y tsz beJarout - Al otmany; Farkas-

megálló-Farkas; Erdő-előtti és Serház-dalo - Erdő-déllő; Szent

Vendel-d~lő - Vendel-dŰlő stb. A népi név szinte mindig nép-

szer~bb, mert rövidebb és csak a leglényegesebb dolgokat köz-

li, könnyebben is használható, megjegyezhetőbb, és ennek kö-

vetkeztében stilárisan erőteljesebb töltésa /tömörités/: An-

tal-féle kereszt - Fehér-kereszt; Utasi-tanya - "Hintagazda"

tanyája: Szoloben levő ~akereszt - Pléhjézúskaj Fakereszt-Fa-

jézus-Fajézuska stb. A népi megnevezés konkrét tulajdonságo-

kat szemléletesen ragad meg, a hivatalos név pedig ridegen u-

tal a tárgy vagy épÍtmény általános sajátosságára. A "Hi.nta-

gazda" tanyája ~YOs hangulatJ, mivel a nagy é5 gazdaságra

utaló tanya az ésszer<.ftlengazdálkodás következtében teljesen

tönkrement /VÖ.: Virágo5, Liliom-fertő./.
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A Pléhjézuska megnevezés familiáris hanglllatot áraszt a

regisztráló {za hivatalos névvel szemben. Ugyancsak sajátos

stilisztikai hatást, eltérést testesitenek meg az olyan név-

változatok, amelyeknek egyike ragadványnév: Ádám-dőlo - Pogyem-

dalő; Gulyás-féle-főd - Fokhagymás Gulyás foggye; Faragó-szollő

- Kompér-szőllo; Kozma-tanya - Kakas-kocsma; Sándor Matyi ke-

resztje - Flöstök ~fatyi keresztje stb. Nyilvánvaló, hogy a ra-

gadványnév hanglllata más alkalommal használhatóvá teszi a pár-

huzamos megnevezés egyikét.

Egy-egy tereppont vagy objektum többféle megnevezésében

pedig éppen a n'épikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAitéietalkotás, a csipkelődő kedv, a megne-

vezésekkel való szellemes játék figyelhető meg. Jó példa erre

a Jászivány névanyagában előforduló változat: Utasi-sarok -

Pista-sarok - Pista-sarka.

Az Utasi-sarok hivatalos /:Írásbeli/ név. Egy buszmegálló

neve, amely a Jásziványra vezető matit mentén található. ~-

nak nevezik, mert a hat kilométeres szakasz legnagyobb kanya-

rulatát jelöli, és ~, mert egy hajdan jelentős földterü-

lettel biró család ta~yája-birtoka mellett található. Tárgy-

szera, tényszera megnevezést hozott létre a nyelvhasználat,

és ezt a tájon élő emberek el is fogadták.

A Pista-sarok változat azonban már egyéb összetevőket is

hordoz, mivel egy személy sajátos életvitelére utal. Ez az em-

ber nem tigy élt, mint a család előző generációi. A második vi-

lágháborti előtt egy kissé dzsentrik módjára mulatta napjait,

majd nagyon elszegényedett. A környék lakói ezért nem tartot-

ták átlagos embernek, s {gy szóbeszéd, ~ny tárgya lett. Csak-

nem mindenki Pistának hívta a hajdani gazdához és az életkor-
. I

hoz is jobban illő István helyett. Igy születhetett meg az el-

so változathoz képest kevésbé komoly, más hangulati hatást,

stilisztikai viszonyt kifejező megnevezés.

A ~évalkotók és -használók tijabb, könnyed, játszi hangu-

latti teremtménye Pi,sta sarka. Ez a név tréfás hanglllatti, nincs

már benne számonkérés, kemé.ny ítélkezés, csupán játék, játsza-

dozás a szóval. Az titvonal al~kját, vonalvezetését jelölő je-

lentés helyében valószfn~eg testrész-név jelentés lépett. Ez

az alapja a nagyon könnyed hangulat megteremtésének.
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FARKAS FERENC

A három megnevezés hasonló funkciót tölt be: megjelöli a

táj egyetlen, tájékozódásuI is szolgáló pontját. Stilisztikai

értékük különbözőségét mutatja, hogy a három megnevezés mind-

egyike más-más beszédkörnyezetben funkcionál természetes módon.

BÉKÉS MEGYEI APAÁLLATNEVEK 1925 ÉS 1934 KÖZÖTT

Nincs még két esztendeje sem annak , hogy Il>'IPLONJÓZSEF /NNy.

LXXIV, 122--6, 252--5, 382--3/ kiváló csoportositásban közzé-

tette Békés me gye közgy{flési irataiból az általa összegy{1'jtött

szarvasmarhaneveket. Ezeknek többsége a XIX. századból való,

de szerepel közöttüle szép szkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAám m a L korábbi adat is. A követke-

zőkben XX. századi /két világhábor~ közötti/ adatokkal egész{-

tem ki H1PLOM mélyreható Békés megyei ku ta tásai t. Az időbeli

eltérésen kivül azonban több lényeges különbség is van adata-

inte között. ~f:ÍgH1PLOM József' gy{{jtése a szarvasmarhák minden

nemére kiterjedt, addig én csupán a bikák neveire találtam szép

szám~ adatot. Ugyanakkor viszont a lovak és sertések közül a

h:Ím egyedek /mének és kan ok/ össze:Írásait is sikerült föllel-

nem a jelzett időszakból Szabó Ferencnek, a Békés megyei Levél-

tár igazgatójának baráti segitségével, akinek ez~ton is hálás

köszönetet mondok önzetlen és hathatós támogatásáért.

A Békés megyei Levéltár alispáni iratainak 3931/1925; 297,

5009, 21313/1926; 41/1927; 1010, 1477/1929; 89, 853/1930; 1679/

/1931; 2068/1932; 1708/1934. 'szám~ aktái tartalmazzák az apa-

á11atössze{rásokat a megye akkori területéről. Természetesen

csak a nyilvántartott, f'ödöztetésre engedélyezett állatok ne-

vei szerepelnek ezekben a jegyzékekben, s ez csak töredéke a

korabeli népi állatnévanyagnak. Mivel azonban a harminc tele-

pülésen .évente ezer--ezerkétszáz apaálla tot :Írtak össze név

szerint, mintegy tfzezernyi adat gy8lt össze az össze1rásokból,

s ez mindenképpen elegendőnek látszik némi bepillantásra, s a

későbbiek folyamán más vidékekről származó, vagy más korabeli

adatokkal való összehason1{tásra.
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