Kís-ThLDa és a Feketevíz határolta területeken van, a falutól 4--6 kilométerre délre.1
43. Csongrádi-árok Ihosszú, terjedelmes ásott árok, szintén a
Dunamellékén/.
la Csongrádi árok egy része/~
44. Kolozs ereQPONMLKJIHGFEDCBA
Felsőszelit sem kerülhette el az 1947-ben megindult lakosságcsere. A faluba a magyarországi Tótkomlós községből áttelepültek kerültek. a Felsőszeliből kitelepítetteket Tolnába
/Belecska, Udvari, Kaposszekcső, Csikóstöttös, Sásd/, Baranyá~
ba /Pécs, Püspöklak, Erzsébeti, Csongrádba /)~brózfalva, NagyDágocsl kényszerítettéko
A község lakosságának így mintegy
50--60 1~a került Magyarországra 1947-ben. Az eredeti magyar
lakosság létszámfu~ak ilyetén való erős megcsappanása, az ottaDi gazdálkodási mód megváltozása a földrajzi nevek sorsát
is megpecsételte Felsőszeliben: az évszázadokig szinte változatl&~ nyelvi közösségben használt fogalmak jórészt elveszítették éltető, megtartó talajukat, felli~aradásuk már csak
esetleges, amennyiben a faluban vissz~~aradt őslakosságnak még
szüksége van rájuk Inetán ha átvették a betelepültek, hiszen
magyarul jól tudtakl, vagy az onnan kitelepítettek lassan kihaló nemzedéke új hazájában is őrzi még egy darabig a szavakat megtartó emlékezetében.

NÉMETHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
ZOLTÁl'f

A TAl'lY)l'l"E'lEKRŐL

Több alföldi tanyás megyében folyik jelenleg a földrajzinév-gyújtemények ellenőrzése, ill. a kézirat előkészítése
la cédulázás/. A- legnagyobb taDyás megyében, Bács-Kiskunban
az összegyúlt névaDyag nagyobb része tan
y a n é v: kevés
kivétellel személynév és a tanya szó összetétele.

29

1982. március 4-én összegyűltünk néhányan~ a Nyelvtudományi Intézetben, hogy eldöntsük: hogyan ke~~ljenek a tanyanevek
egy
ség
ese
n a jövendő /alföldi/ kötetekbe?
Milyen lejegyzés- és rövidítésrendszert
alkalmazzunk, hogy
minden fontos adat benne legyen a gyűjteményben, de a terjengősséget is, a szöveg túlzsúfoltságát is lehetőleg elkerüljük?
Mia
tan
y a ?
A TESz. szerint "a határban levő kisebb gazdasági tele/.Alföldi/ község,
pülés." Az Értelmező Kéziszótár szerint:srqponmlkjihgfedcb
/mező/városhatárában
lakóházból és gazdasági épületekből álló kis gazdasági település".
Ezeket a meghatározásokat
feltétlenül ki kell egészíteni -- a 'gazdasági település' fogalmát pontosabban körülírva -- a következőkkel:
1. Az /alföldi/ tanyához mindig hozzátartozik kisebb-nagyobb földterület is: szántó, legelő, kaszáló, rét, szóló, néhány gyümölcsfából, akácból vagy nyárból álló facsoport /erdől stb. is. Azaz a tanya neve nem csak épület/ek/et, hanem
területet
is jelöl.
It

2. Gyakori az is, hogy személynévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
+ tanya szóösszetétel
jelöl valamely területet akkor is, ha már nincs ott semmiféle
épület /a tanya elpusztult, lebontották/, 'csupán a hely neve éle
J. A tanya szóhoz kapcsolt
sze
m é 1 y n é v a legtöbb esetben a tanya jelenlegi vagy volt tulajdonosának a neve. A személynév többféle változatban szerepelhet: a vezetéknév, a keresztnév és a ragadványnév különböző variációi.
Hogyan jegyezzük le, milyen rövidítéseket alkalmazzunk
a személynév + tanya rv tanyá,ia összetételű földraj zi nevek
esetében?
Ezt a problémát
a következőkben:

vitattuk

meg, és közös nevezőre

jutottunk

1. A szóbeli /népi/ neve/kelt közlé adattestben nem rövidítünk semmit; mindig leírjuk a tanya rv tanyá,ja szót is.

'F A R K A S
FE..'lliI'TC,
~ Jelen voltak: BALOGH LAJOS, BOGUÁR AlJDRÁs,RQPONMLKJIHGFEDCBA
I
HAJDU MIF.ÁLY, H É V V Í Z I S.4:mOR, ÖRDÖG FER:C.
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2. Nem közöljük

a tanya írásbeli

/hivatalos/

nevét és

címéte Például: a Kovács-tan~a mellé nem vesszük fel a li2vács Péter tanyája, Belsőn;rí.,..
6. adatoto
3. Az alföldi tanyák nagy többsége tengersík vidéken
áll/t/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fölösleges tehát minden esetben fölírni adomborzatra
o
utaló S betűt. Ha azonban a tanyakörnyék -- akár csak alföldi
értelemben is -- dombos, mocsaras stb., vagy maga a tanya is
hogy-re épült, azt fel kell jegyezni.
4. Általában elhagyjuk a művelési ágra vonatkozó adatokat
is. Mert nem tanya igazán a tanya, ha nincs a környékén szántó /kert/, legelő, szőlő, gyümölcsös stbo Ha azonban valamilyen különleges növényt -- pl. komlót -- termesztenek ott,
azt érdemes följegyezni. Különösen akkor, ha pl. a Kovács-tanya Komlós tanya alakban is szerepel.
/= tanyai, ill. Volt Ta
Ha az adattest után leírjuk a TasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
/= volt tanya, lebontott 'tanya, tanyahely/ rövidítést, ebből
már nyilvánvaló: vagy mái% is élő /lakott/ tanyáról van szó,
vagy a megszűnt tanya neve él még a terület népi elnevezésében.
5. Ami a /tanya/ névmagyarázatokat
illeti, itt már érdemes r ö vid
í t é sek
e t alkalmazll~' _E'öl~sleges lenne
számtalan sokszor leírni ugyanazokat a közléseket. Az elfogadott rövidítések:
Tul. = tulaj donos'
Volt tul.
volt /régebbi, egykori/ tulajdonos
vu = vezetéknév
kn
keresztnév
ragadványnév /gÚl1ynév, közömbös hangulatú rarn
gadványnév/
Néhány lehetséges változat
a teljesség ~genye nélkül:
Kovács-tanya
Ta. Tul. vn. /= lakott tanya, tulajdonosa
vezetéknevéről/.

=

=
=

István-tanya =, Pista-tanya
tulajdonosa keresztnevéről/.

Ta. Tul. kn , /= lakott

tanya,

Kovács István tany~j~
Ta. Tul. vu, kn. /= lakott tanya,
tulajdonosa vezeték- és keresztnevéról/.
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Sötét-tanya
Ta. Tul. m.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
/= lakott tanya, tulajdonosa
í.nd Lg , az "m."
ezt
ragadványnevérőI/.
De ez nyilvánvaló mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
megvilágí tja.
Sötét Kovács-tanya
tanyá,ia Ta. Tul. m, vu. /= lakott
tanya, tulajdonosa ragadvány- és vezetéknevéról/.
Sötét Pista tanyája
Ta. Tul. m, kn. /= lakott tanya,
tulajdonosa ragadvány- és keresztnevéról/.
Sötét Kovács Pista tanyája
Tao Tul. m,·vu, L~./ lakott tanya, tulajdonosa ragadvány-, vezeték- és keresztnevéról/.
Ha a tanyának több népi neve is van -- pl. az egyik az
egykori, a másik a jelenlegi tulajdonost idézi -- akkor ezeket i dór
end
ben
írjuk fel, és a két magyarázat közé
pontosvesszót tegyünk. Például: Sötét Kovács Pista tanyája:
Labozár-tanya
Ta. Volt tul. m, vn, kn; Tul~ vu.
Természetesen jónéhány egyéb variáció is lehetséges még,
ezeknek a feljegyzési és rövidítési problémáit az ellenórzőkközzétevők maguk is könnyen megoldhatják.
A mondottakból nyilvánvaló: a sok tanyanév egyszínúvé
teszi ugyan az alföldi fÖldrajzinév-gyújteményeket,
da valami
többlettel is szolgál ez a névtömeg: a külterületen, magányos
tanyákon léltQPONMLKJIHGFEDCBA
ésl élő emberek /családokl szinte teljes vezetéknév és ragadványnévadattárát
adja.
Itt és most csak a tanyanevekról szóltunk. Az egyéb tudnivalókat közlik a megyei útmutatók és a Kézikönyv.

=

BOGNÁR ANDRÁS

KISEBB

TELEPÜLÉSEINK

UTCANEVEIRŐL

Szép számú földolgozása van már a magyarországi utcanev eknek, de ezek mindegyike valamely nagyobb településünk
közterületnévanyagával
foglalkozik. Természetes ez, hiszen
csak jelentősebb helységben Van annyi név, amennyi a tanulmányozást, rendszerezést megérdemli. Öt-hatutcás falu névanyaga
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