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lA Veszprém mee;ye földrajzi nevei I. A tapolcai járás kötet

alapján

Földrajzi névg~űjtemén~eink eg~-eg~ közigazgatási eg~sé-

re kiterjedően a dat t á r formájában asz i n k -

ron nép i nevek e t g~űjtik össze. A Zala meg~e

földrajzi nevei /Zala meg~e földrajzi nevei, Zalaegerszeg,

1964. -- továbbiakban ZMFN/ bevezető tanulmán~ából látjuk,

hog~ a szervezők gondosan, sok mindenre kiterjedően alapozták

meg a g~űjtés elveit. Természetesen illeszkedett bele a leendő

adattárak képébe a belterület an~aga is.

Ha a megjelent fÖldrajzinév kötetet kézbe vesszUk, azt

látjuk, nemcsak menn~iségben, de minőségben is növekszik a

belterUleti nevek közlése. A ZMFN, a SMFN /Somog~ meg~e föld-

rajzi nevei, Bp.) 1974. -- továbbiakban SMFN/, a VaMFN /Vas me-

g~e földrajzi nevei, Szombathel~, 1983. -- továbbiakban VaMFN/

kötetek belterUleti névan~aga eg~enetlen, azonban ez ~ a

menn~iségi kUlönbségekben jelentkezik elsősorban, hanem abban

a minőségben ami a "mi kerüljön bele?" kérdésből adódik. For-

dulatot jelent a belterUleti nevek közzétételében a tolnai kö-

tet /Tolna meg:ye földrajzi nevei, Bp., 1981. -- továbbiakban

TMFN/. A tíz éves országos g~űjtőmunka eredmén~ei mutatkoznak

meg abban, hog~ a gyűjtés irán~ítói nag~obb fig~elmet fordíta-

nak a belterUleti nevek problémájára. Az addigi tapasztalatok

érlelték meg az 1978-ban megjelent Kézikön~v anyagát. /A föld-

rajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének, közzétételének kézi-

kön~ve, Bp., 1978. MTA Nyelvtud o m é n v í , Intézete. Továbbiakban

Kézikön~v, mel~nek ÖRDÖG FERENC a következő szabályokat fogal-

mazta meg a belterUleti közlésseI, közzététellel kapcsolatban:

"Belterületi névnek tekint jUk -- az utcák, csapások, terek •••

stb. nevei mellett -- a volt és jelenlegi intézmén~házak neveit;
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a régi és mai kocsmák, boltok tulajdonnévvé vált neveit, /ki-

emelés tőlem, V.M./; a gazdaságtörténeti szempontból jelentős

épUletek neveit /Vágóhíd, malmok stb./. Továbbra is felvesz-

szUk a g~űjtemén~be a tájékozódás szempontjából fontos és

emiatt g~akran használt épUletek /Tanácsháza, templomok, is-

kolák és eg~éb építmények/ neveit •••• aháznevek ••• szintén

fölveendők." -- Ezek a szempontok érvényesülnek már a TMFN-

-ben, és igyekeztünk és igyekszünk érvényesíteni Veszprém me-

g~ében is. Ennek a fejlődésnek a nyoma látható a hevesi köte-

tekben. Természetesen, ezek után sem lesznek "szabvány" bel-

területek! Oka egyszerű: az ell e n ő r z ő nek kell

eldöntenie, a helyszínen, hogy melyek azok a belterületi ne-

vek, amelyek már tulajdonnévvé váltak, amelyek szociális ér-

vényűek az adott telepUlésen. Ehhez rendkívül jó helyismeret,

emberi kapcsolat szükséges. Erre adott jó példát Heves megye,

ahol eey személy tartja kézbe, végzi a munkát a gyűjtéstől a

közzétételig. De ez a fajta munkasz~vezés jellemzi már a fo-

lyamatban lévő tevékenységeket Komáromban, Bácsban, Borsodban

és Veszprémben is.

Miért fontos a belterületi nevek gyűjtése?

A kUlterület, a határ nevei és az egyéni tulajdon meg-

szűnésével, a tsz. szervezéssel, majd a nagyUzemi gazdálko-

dás kialakulásával, elterjedésével egyre inkább funkcióját

vesztette. A nevek leletekké váltak! A népi névalkotás tehát

abelterületre "zsugorodik". Ennek bizonyítására megnéztem

anyagunkban négy település 1945 utáni névanyagának alakulá-

sát. A városias jellegű SUmeg 550 belterületi nevéből 117

keletkezett 1945 után, a 460 ~lterUleti névből 22, ezek is

ipari jellegű létesítménnyel kapcsolatos elnevezések.GFEDCBAEgy

balatonparti telepUlés, a nem preferált Balatonederics 52

belterUleti nevéből 8 az 1945 utáni, a 128 külterUletiből 5.

S ezek után két, "isten háta mögötti" falu adata: Szentbékál-

la 48 belterUleti nevéből 8, 136 külterUleti nevéből 4 1945

utáni, és Zalaerdőd 70 belterUleti nevéből 10, 122 kUlterUle-

ti nevéből 3 szUletett 1945 után. A belterUleti nevek főleg

utcanevek, létesítmények nevei, a kUlterUleti nevek szintén
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valamilyen létesítményt jelölnek. A jövőben, névtani vizsgála-

tokhoz adatokat elsősorban ebből a csoportból várhatunk!

Ahogyan régen a határ nevei jelezték -- elsősorban -- a lakos-

ság életkörülményeit, úgy most, a megváltozott társadalmi rend-

szerben mindez e belterületre szorul. Ezért is nagyon fontos

ennek az anyagnak a vizsgálata, mert ebben tudjuk nyomon kö-

vetni az 1945 utáni életmód és szemlélet változásokat is.

A tapolcai járásban igyekeztünk a Kézikönyv szellemében

végezni az ellenőrzést, s a neveket kiegészíteni a belterüle-

ten is. Mire figyeltünk fel, mi az, ami a kibővített névgyűj-

teményt igazolja?

Néhány példával szeretném szemléltetni.

1. A falurész nevek.

INCZEFI GÉZA: /Makó környékének földrajzi nevei alapján.

Bp., 1970. / részletesen foglalkozik a falurész nevek kialakulá-

sával, típusaival, a névadás indítékával. Mindezt figyelembe

véve vizsgáltuk meg a sűrűn lakott, volt Zala kis települései-

nek falurész neveit.

Anyagunkban a falu magját, legrégibb részét a Falu /~/6/,

Ófalu /~/32/, Gidina /16/42, gQ/58 , 60, 27/3, 34/4, 45/7,

21/46/, s a Kütyü /~/5, 37/9/ nevekkel nevezik meg, ahol ezt

megkülönböztetik a falu többi részétől. A falu közepét a falu-

derék /~/31/ jelöli. Egy faluban él falurésznévként emléke az

egy utcás településnek ahol Nyugati sor /17/7/ és Keleti sor

/17/19/ elnevezéseket találunk. A falu keresztirányú megosz-

tását a Főszeg -Ószeg : Aszeg adja, tengelyében általában a

templommal. Ennek az tlősfalunaktla terjedése, a növekedése ál-

talában a 20-as évek végén kezdődik, s tart napjainkban is.

Régi faluhatárt jelöl egyes településeken a Faluvég /~/2/,

Főső faluvég /31/5/ elnevezés. Az új falurészek nevei részben

természetes névadással keletkeznek, a volt dűlőnevet tartva

meg falurésznévként. Ilyenek: Telek /2/1-2/, Kert alla /2/25/,

Haraszt /11/5/, Káposztáskert /14/15/, Cser-tető /35/47/,

Kacsajtos /46/3/, Csörgő /46/10/, Hajdina /24/16/ stb. Nemcsak

a gazdsági-:-szociális helyzet javulására utal a falu növekedé-

~e, -de sejtetik a n~vek azt, hogy e térü~etek községi tulajdont

képeztek.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ha az új falurészek földosztás eredmén~eként jöttek létre,

minteg~ hivatalosan, nevUk is hivatalos lett. Pl.: Ujszer

/i/37 , 2/17, 1/33, 21/16-7/ 1900 és 1920 közötti osztások ered-

mén~e. Az Ujtelep /16/1/ 1945 utáni, az Ujfalu /20/3, 2Q/34/

az 1920-as évek végén jellemző, de van ahol nagyobbrésze e

falurésznek az 1945 utáni építkezéseket jelöli, megőrizve az

előző elnevezést. A kUlönböző akciók is meghagyták emléküket
I

neveinkben. Ig~ az ONCSA : ONCSA-telep /11/289,GFEDCBAgQ/7, 29/6/,

FAKSZ-telep /11/48/, KISZ-telep /11/287/ stb. Vannak ol~an

falurész neveink, mel~ek egyéninek tekinthetők, azaz egy tele-

pülés eg~edi nevei. Il~enek a zsákutcáknak, mint falurészeknek

kUlönböző elnevezései. Pl.: Sarok /i/39/, Kutyaszoritto 20/60/.

A Papszer /i/34/ az utcában levő paplakásról, a Sanyaru /2/19/

szegén~neg~ed voltáról kapta nevét. A kanyargós belterületű

Zalahalápon Főső--és Kűső sarok /24/10, 28/ falurész nevekkel

találkozunk. Hog~ egyes hel~eken miért van Templomdomb /28/5/,

Festung /12/9/, Cigánydomb /28/9, 30/9/, Rózsadomb /27/67/,

Domb utca /25/11/ falurésznevUnk -- egyedi vizsgálatot igén~el ••

Mindebből látható, hog~ a falurésznevek rendkívUl sok is-

meretet rejthetnek. Nemcsak az a feltárni való, hogy az eg~es

időszakokban történt terjeszkedésnek milyen névtani jelei van-

nak, képeznek-e ezek rendszert, hanem a településtörténet-ku-

tatónak is szolgáltatnak indítékot arra, hogy kutassa mi-

kor, kik, miért, honnan alakítottak, népesítettek új faluré-

szeket. A falurésznevek összegyűjtése nem mindig könnyű, és

sokszor az ellenőrző munkája lesz ez. Ezért tértem ki rá rész-

letesebben.

2. Illetmén~házak nevei.

A kézikön~v szellemében igyekez tUnk terUletUnkön a volt

és jelenlegi illetményházak neveit összegyűjteni. Az 52 tele-

pülésen összesen 31 adatunk van Csordásház, Kanászház, Pásztor-

ház, Pásztorlakás névre. Mégis -- utólag -- meg kell kérdeznU~k

magunktól: jó munkát végzetUnk-e? Biztos-e, hogy az 52 telepü-

lésből csak 22-ben volt a közösség életében oly fontos illet-

ményház, s 30-ban nem? Lehet. De előfordulhatott az is, hogy

sem a gyűjtő, sem az ellenórző nem fordított minden esetben

erre kellő figyelmet.
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Hiszen a legtöbb, e típusú illetményház ma már nincs meg, romos

/ezek még bekerültek a gyűjteménybe!/, vagyegyszerűen épüle-

tek, lakóházak, s így a gyűjtő és ellenőrző figyelmét egyaránt

elkerülhette. Ugyanez vonatkozik a Kovácsház, Kovácslakás, Ko-

vácsműhely, Bikaistálló nevekre is. Miért olyan fontos e "köz-

épUletek" neveinek összegyűjtése? -- Mint közösségi tulajdon,

funkciójában mindig valamilyen közösségi célt szolgált. 1945

utáni utóéletUkben jól szemlélhetjük a falu életében végbement

változást is. KözülUk legtöbb ma épület minősítéssel van jelen

a gyűjteményben. Elég ez? Sajnos nem! Sokuk funkciója megvál-

tozott. Lett belőlUk Öltöző /18/61/, Jégverem /47/11/, Kultúr-

ház /~/14/, Gépműhel /1/47/, Téemká- műhej /18/5/, gépjavító

/19/5/, Tanácsház /24/17/, Bolt /33/29/, Posta /~/26/, FaUzem

: FamUhely /18/38/, mesterséges megtermékenyítő állomás /49/2/,

tűzoltószertár /21/21/.

A Kovácsház, Kovácslakások száma 10, mindössze 8 településen.

Nagyobb ennél a Kovácsműhelyek száma, köztUk ilyen értékes nyel-

vi adattal: Kovácsméhe /33/29/. Bikaistálló a települések 1/5-

-ében van. Közülük a legnagyobb karriert a bazsi /17/23/ bika-

istálló futotta. A XIX. században községi Kocsma volt az épü-

let, 1880-ig. 1910-ig a községi Kovács lakása lett, majd 1958-

-ig bikapajta és istálló. 1958--63-ig Téesz iroda, 1970-ben fel-

újították s azóta Egészségházként funkcionál az ősi épület. Az

adatokat jó adatközlőinknek kös.zönhetjUk! Hogy ilyen pontosan

ismerik a falu középületének történetét érdekeltségUket jelzi.

Valószínű, több helyen is sikerUlt volna hasonló szép "genealó-

giát" feltárnunk. Érdemes? Szükséges? Azt hiszem: igen!

3. Számtalan témát, névtípust elemezve ugyanarra a következ-

tetésre jutunk: a belterUleti nevek gyűjtése nagyon fontos fel-

adat! Csak néhány futó példát említek meg, továbbra is a Kézi-

könyv kívánalmai alapján. Templomok nevei. A felekezeti kUlönb-

ségek mögött nemcsak társadalmi, jogi, szokásbeli, de nyelvi

differenciák is húzódhatnak! Ugyancsak fontosak az egyéb vallá-

sos elemű földrajzi nevek is. Az iskolák nevében nem a hivata-

los, de a népi név ad felvilágosítást múltjukra, történelmükre,

egy-egy személy szerepére, stb. Fontos az 1945 után alakuló-
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változó iskola~endsze~ felté~képezései is, mel~ jóln~omon kö-

vethető a g~űjtemén~ben. /Kö~zetesítés, új funkciók stb./

A "~égi és mai kocsmák, boltok" nevei nemcsak az 1945 utáni

fejlődést idézik, de fontos: mié~t ta~tja a közösség számon

ezeket,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm í.L v e n névelemmel identifikálja őket, s nem eg~sz·e~

igen gazdag folkló~ an~agot is rejtenek e nevek. Külön előadás

vag~ dolgozat témáját képviseli az utcanevekkel, a háznevekkel,

a hel~i irodalmi hag~omán~okkal való foglalkozás. És még szám-

talan más téma!

4. Az eddigiekben próbáltam eg~-két példán é~eztetni a bel-

területi nevek g~űjtésének fontosságát. Szemléletesebbé tehe-

tem mondanivalómat, ha eg~ település belte~ületi névan~aga

alapján p~óbálom meg bemutatni a múltból e jelenbe fo~duló éle-

tét eg~ közösségnek.

Badacson~tomajt választottam, azt a települést, amel~et talán

ki~ándulásból/n~a~alásból leginkább ismerhetnek ha~lgatóim is.

A mai Tomaj magja eg~ kis halászfalu a Badacson~ lábánálVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs E~~e

utal falucsúfolójuk is: "Küszes tomajiak", ug~anis a kö~n~ező

községekben a Balatonban halászott ~ /kisz/ nevű halat árul-

ták. -- A mai belte~ület magába foglalja Badacson~ és Bédacsony-

ó~s nevű falu~észeket, mindkét hatá~~ész szőlőheg~, az előbbi

a Badacson~ déli oldala, az utóbbi a Kisórsi-heg~. Nézzük To-

majt, a falut!

A falu magját a 1. Fószeg /39/ és 3. Aszeg /64/ adja.

A FőszHg is megoszlik, északi ~észe eg~ kicsit külön válik, itt

kapnak hel~et a hajdani falu /belterület/ hatá~át képező léte-

sítmén~ek. A falu szélén van a Bikaistálló /21, ma lakóház,

előbb taka~mán~ospajta, tűzoltószertá~./ Közvetlen mellette a

Kanászház /22/. Ma mi? Valószínű lakóház. /É./ Délfelé haladva

találjuk a Cso~dag~űjtőt /25/, ahol a község ma~háit összeg~űj-

tötték ~eggelente. Itt van a Jankó által is feljeg~zett Sa~ok,

utca, mel~ ma má~ a hivatalos Ad~ utca és az ott lakó Csala

család után Csala utca, s csak a ha~adik hel~en áll a hajdani

név. Ezen a "magon" épült ki 45 után a községet b ő v í t ő első

utca, a Magya~ utca nevet kapva /21/. Itt található a Fószeg

k~~Hsztje /27/, mel~ községhatárt is jelöl. Innen nevezik a



falu fóutcáját Major utcának laz Esterház~ majorba vezetett/,

illetve Disznószaros utcának /28/, mivel itt gyűjtötte össze

a kanász a körn~ék utcáiból kihajtás előtt a disznókat.

Ezután lépünk a tulajdonképpeni Főszegbe. Gazda utca : Nag~ köz

/29/ a módosabb gazdák utcája. Itt van romjaiban a Zsidótemp-

lom, amel~nek hel~én kovácsműhel~ és lakóház épült 1945 után.

/30/. A fó utca ezen szakaszán vannak az 1945 utáni új létesít-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m é n v e k s a "Bazalt", ameLz hajdan Hang~a vendéglő volt /33/, az

Orvosház : Posta /34/, mel~ orvoslakás, rendelő és posta eg~

épületben. Ezeket az új létesítmén~eket a falu köztudata nem

sorolja a Főszegbe, mivel akkor, amikor a Főszeg aktív név volt,

ezek az intézmények még nem voltak meg. Ug~ancsak itt van még

a Kis köz : Kisbüdös köz : Szaró köz [Kis köz] -- mag~arázatot

a néveredetre nem kaptam, -- de jellemző: ezt sem vállalják,

nem tartozik a Foszegbe! Itt van a Jegyzüház : Tanácsház /36/

a Jankó által is ismert Templom utca, mely a régi templomhoz

vezetett /37/, a Szövetkezet: Takarék : Bank /38/ szintén nem

tartoznak a Főszegbe, míg a Patika : G~ógyszertár /41/ már ré-

sze annak épp úgy, mint a Fő utca [N] /42/. Itt találjuk a

Templom: Uj templom /44/ épületét, mel~ az 1930--32-es években

épült, -- de nem része a Foszggnek. Nevezetessége, hog~ Európa

első bazalt temploma. /Az6ta: Udvardi E. "Utolsó vacsorá"-ja,

a szárnyasoltár két témája a "Getszemáni éjszaka" és a "Feltá-

madás". 1981. / Része azonban a Főszegnek a Templomdomb /49/,

mel~en a régi templom állt, a Kis körut /51/, a Régi iskola :

Fősó iskola: Öreg iskola /52/, valamint a Nagy körut: Körut:

Vágóhíd utca : Pacal utca /54/. Idegen a népi szemlélettől,

hog~ a földrajzilag a Főszeg területén levő Dajcs-ház-at, mel~

a Deutsch testvérek vendéglője és mészárszéke volt, s ma Turis-

taház /53/ szűkebb otthonukba, a Fószegbe sorolják.

2. A Főszeg és az Aszeg között találjuk a Jankónál is sze-

replő Gidina nevű falurészt /46/, mel~et ma már használatban

megelőz a Balaton~i ut név.
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3. Az AszegbeGFEDCBA1641 tartozik az Aszegi kocsma 157/, mel~ ma

is italbolt, és az Aszegi mulató pajta: Lakosi pajta 1601 ne-

vű épület, mel~ a Lakoss~ család tulajdona, s amíg a kocsma nem

létesült, itt tartották a mulatságokat. Természetesen a régi

falut az Avég keresztje 1611 zárja.

Ez volt az ősi falu. Mi látható ~ ebből? Csak az, ami

1945 után létesült. Az idegen nem találkozik csordával, kondá-

val, falusi kis templommal, semmiféle múltat idéző emlékkel/ha

áthalad a falun. Amit észrevesz: az új intézmén~ek, a templom,

a kiépült Balaton-part. Ennek az ősi falunak a terUlete 1945

előtt is bővült már, a Badacsony-hegyen kezdődő kóbán~ászat

következtében.

4. A Kűső-kolónia 171 1908--10 közötti években létesUlt ba-

zaltbányászok részére.

5. Ezt követte az 1910-től épUló Besó-kolónia 117/, ahol a

bánya középvezetői részére építettek családi házakat. A Kűső

és Beső-kolónia közös neve az Asó-kolónia 114/, szembenVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA€ Bada-

csony oldalában 191o-tól épüló bányászházakkal, mel~eket Fósó

kolóniának 12531 neveznek.

6. Új-kolónia 1151 épült 1937--38-ban, a Főső- és Asó-koló-

niaiak építettek itt családi házakat.

---7. Újtelep : Szoroshad 1131 a neve az 1945-ben kezdődő új

falurésznek, az azonos nevű dűlőben. Utcáit művészekről nevez-

ték el, nag~részt közn~elvben is élő utcanevek ezek már.

8. Pepszi : Major : Eszterhá2i-major 1201. 1945-ig Esterház~

tulajdon volt, 1968-tól az Erdei Termék Vállalat Pepsi Uzeme

van itt.

9. Kert utca 1401 1970-tól épüló lakótelepi rész.

Mi határolta ezt a hajdani kis falut, mi volt, kié volt

Badacson~ és Tomaj szólőheg~e, a mai belterlilet, a hétvégi há-

zakkal, lidUlókkel túlzsúfolt Badacsonytomaj?

Az ismertetett belterUlet hatalmasra bóvliIt. A mai belte-

rUletet képezó szóló-UdUlő-nyaraló falu nagy része Esterházy

birtok volt, de volt itt hatalmas birtoka a Bezeréd~eknek, a

Kisfalud~aknak, és a Zirci-apátságnak is. Főleg az utóbbi bir-
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tokok aprózódtak el, - nyomonkövethetők a gyűjteményben új tu-

lajdonosaik neveivel, nagyobb részUk a klilterUleten az Ester-

házy birtokkal együtt ma Á.G. tulajdon. A belterUlet 1945 után

tovább aprózódott, s kialakult a mai "kisbirtok rendszer" Bada-

csonytomajban is!

Milyen új nevek szUlettek e terUleten? Utakat, lidUlőket,

melyek általában háznévvel rendelkező nagyobb épületekből ala-

kultak, most figyelmen kívlil hagyom. Csak jelzésszerűen egy-két

név, meVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL y a változást mutatja. MunkásőrüdUlő /67/, Palackozó

/69/, Alkotóház : Művészház /70/, Kultúrház : Művelődési Ház

/71/, Egry-ház /79/, Állami Gazdaság /95-6/, Halászcsárda :

Halászkert /100/, SZOT-üdülő /101/, Főső bazársor /106/, Bá-

nyászüdülő /108/, Pavilon sor /113/, Egry park /117/, Tátika-

-presszo /118/, Alsó bazársor /123/, Egry-múzeum /125/, Derit-

tő /136/, Uj iskola /138/, Borkombinát /170/ stb. Valamennyi

létesítmény neve.

A belterlileti földrajzi neveket nemcsak azért választot-

tam előadásom témájául, hogy ezzel is emlékezzUnk lNCZEFl GÉZÁ-

RA, aki jóformán egyedUl foglalkozott ezzel a kérdéssel/INCZE-

Fl G.: A települések belterUleti földrajzi neveiről. Szeged,

1966./, de szerettem volna saját munkánkon, munkánkkal bizo-

nyítani azt, hogy mennyire fontos ezeknek a neveknek a gyűjté-
I ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáse. Ugy gondolom - a magam munkaj n tapasztalom - hogy nagyon

fontos a megjelent kötetek kritikai elemzése is azért, hogya

következők már teljesebbek lehessenek.
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