
J. SODTÉSZ KATALIN

T H r t é n é s nevek

I. A tulajdonnév-kategória határterületeit vizsgálva a

kutatás szembekerül az időbeli tulajdonnevek problémájával.

Ismeretes, hogy .az angol nyelvtani hagyomány tulajdonnévnek

tartja a hónap- és ünnepneveket és a hét napjainak neveit;

ezt a felfogást bízvást figyelmen kívül hagyhatjuk, mivel a

hónapok, az ünnepek és a hét napjai nem egyedi létezők, ha-

nem az időben periodikusan ismétlődnek. De ideje foglalkoz-

nunk a térbeli-időbeli egyedi jelenségnek tekinthető j e -

1 e n t őse sem ény e k meg nevez é sei -

vel , amelyeknek tulajdonnévszeruségére előszHr KÁROLY SÁN-

DOR hívta fel a figyelmet IÁltalános és magyar jelentéstan.

1970. 114; vö. még tőlem: A tulajdonnév funkciója és jelen-

tése. 1979. 107; MNyTK. 160. sz.CBA223--2241. Minthogy az "ese-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t n é n y n é v v műszót a névtudomány lefoglalta annak a tulajdonnév-

típusnak a jelölésére, amelyben a névadó mozzanat valamely

esemény IvH. LŐRINCZE LAJOS: FHldrajzineveink élete. 1947.

20.1, az egyértelIDŰség kedvéért a "t ö r t é n é s n é v"

műszót javaslom. A névviselők elsősorban tHrténelmi események

Ip1. a ·nagy francia forradaloml, de lehetnek természeti ka-

tasztrófák Ipl. a lisszaboni fHldrengés/, mitológiai, legen-

dabeli tHrténések is Ip1. Venus születése, a három királyok

imádása. Az ilyenféle elnevezések gyakran műalkotások címe-

ként is használatosakl •

1. Miért tulajdonnévszeruek ezek az elnevezések? Minde-

nekelőtt azért, mert egyed í ten e k. KÁROLY SÁNDOR

szerintFEDCBAli.h.1 Budavár visszavétele "sűrített kifejezés, mertZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t ö b b e zö.r L s : visszavettük Budavárát , de ez az elnevezés az

l686-i dátumhoz fűződik". A pákozdi csata 1848-at idézi, noha

Pákozdnál 1593-ban is volt csata s az abesszin háború az, ame-

lyet Mussolini folytatott 1935-l936-ban; az l895-1896-i háború

legfeljebb "Etiópia elleni hadjárat".
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2. Másodszor azért tulajdonnévszerűek a történésnevek,

mert áll and ó suI tal a k ú a k. A honfoglalás-t

nem nevezhetjük "hazafoglalás"-nak vagy "honbevétel"-nek, a

tat árj árás-t "mongo lj árás "-nak , vagy "tatárvész"-nek, Zrínyi

kirohanás a nem "Zrínyi kirontása" vagy "kitörése". Némely

esetben azonban lehetséges ingadozó szóhasználat: az angol.

York- és Lancaster-párt közötti XV. századi háborúskodást

egyaránt nevezik a rózsák harcá-nak, rózsaháború-nak, a fehér

és a piros /vagy vörös/ rózsa, esetleg a piros lill. vörös/

és a fehér rózsa harcá-nak vagy háború.iá-nak, a nyakékper-t

nyakláncper-nek vagy -pör-nek; a jelzővel egyedített ~

vagy ütközet, felkelés vagy lázadás többnyire feléserélhető.

3. A tulajdonnevek gyakran m o tiv á 1 a t 1 a n o k

vagy csak áttételesen motivál tak. Tapasztalható ez történés-

nevekben is, amelyekbe az egyedítő elem olykor úgy került,

mint Pilátus a krédóba. A schmalkaldeni háború a protestáns

fejedelmek schmalkaldeni védelmi szövetsége ellen folyt

1546-1547-ben. Adynak a Nyugat gárdájával való polémiája, a

duk-duk affér különös nevét egy melanéziai törzsről kapta,

amelyben a vezér nem tudja magáról, hogy ő a vezér; ehhez ha-

sonlította Ady a maga irodalmi vezéri szerepét. A Watergate-

-~ névadója egy mit sem vétő washingtoni irodaház, ahol az

emlékezetes telefon-lehallgatási botrány kipattant.

AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n k é n y e a s é g főleg a mesterséges, hivatalos névadásra

jellemző. Önkényesen szoktak neveket adni a hadművelet eknek

-- nemrég egy amerikai folyóiratcikk foglalkozott velük:

ROBERT J. ALOTTA, Code-Named Operations of World War II: An

Interpretation. Names 30 [1982. J . 5--11 -- és a ciklonoknak

ezek a nevek több kutató figyelmét is felkeltették, de nem

sikerült őket elhelyezni a tulajdonnevek rendszerében. FARHANG

ZABEEB /What is in a Name? The Hague 1968. 53/ a földrajzi ne-

vek, GERHARD EIS /Vom Zauber der Namen. B e z -L d .n 1970. 90/ a

tárgynevek közé sorolta őket. Egyik megoldás sem kielégítő,

de a történésnevek közé jól beilleszthetők.
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4. Nem oka, de következménye a történésnevek tulajdo'nnév-

szerűségének, hogy a tulaj donnevek között tárgyalja őket a

"Petit Larousse" francia enciklopédikus szótár, amely a több

kötetes Larousse-okkal ellentétben elkülöníti a közszói cím-

szóanyagot és a tulajdonneveket /"Langue francaise", illető-

leg "Histoire-Géograptile" címmel/.

II. A történésnevek sze r kez e tit í p usa i

a következők:

1. Jel z ő s sze r kez e tek , pl. az ősziró-

zsás forradalom, a hosszú menetelés /Kína, 1934-1935/, az.!:!!21-

só vacsora /a bibliában/. A jelzett szó a történés fajtáját

nevezi meg. A jelző fontosabb altípusai~

a/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ,1 képzős melléknév, pl. a labdaházi eskü, a februári

forradalom, leggyakrabban tulajdonnévből: a konstanzi zsinat,

a vesztfáliai béke, az iliászi per;

b/ -féle képzős melléknév személynévből, pl. a Martino-

vics-féle összeesküvés, a Horea-Closca-féle felkelés;

c/ birtokos jelző, pl. a bárók háborÚja /Anglia, 1258-

-1265/, a népek csatája /Lipcse, 1813/, tulajdonnévi is, pl.

Amerika felfedezése, Izsák feláldozása /biblia/.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 8 z ó ö s sze t éte 1 e k , Pl. a népvándorlás, a

szabadságharc, a keresztrefeszítés /biblia/. Helyesírási al-

típus a kötőjellel kapcsolt összetétel, tulajdonnévi előtag-

gal: a Balkán-háború /többnyire nem alternál az l.a/ típussal,

nem "balkáni háború"/, a Martinovics-összeesküvés /gyakran

alternál az l.b/ típussal: Martinovics-féle összeesküvés/.

a/ Mindezek a szerkezetek bővülhetnek sor s z á m -

n é v i jel z ő vel , pl. Lengyelország első/második/

harmadik felosztása, az első/fl.második bécsi döntés, az első/

a második világháborű~ illetve a ~ jelzővel: a nagy pesti

árvíz, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom~ a Nagy Honvédó

Háború.

3. Egy sze r Ű sza vak , pl. a kalandozások, a

kiegyezés. Altípust alkotnak az ide gen sza vak,

mint a Hedzsra, a Fronde, az Anschluss; minthogy ezeknek sa-

ját nyelvükön kívül nincs közszói jelentésük, bízvást tekint-

hető jel nevek nek /vö. A tulajdonnév funkciója és

jelentése 31/. Erős tulajdonnévszerűségüket gyakori nagy kezdő-

betűs írásmódjuk. 189



4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA történésnevek közös sajátossága, hogy az egyik lé-

nyeges tényezőt az időt nem jel öli é vsz á m •

Ha évszám szerepel, pl. "az 1831-i koleralázadás", ez afféle

néven kívüli információk,özlés és pontosít ás, mint az ilyen ki-

fejezésekben a jelző: "a magyar Bartók Béla" vagy "a moszkvai

Vörös tér". Máskor pedig annak a jele, hogy az esemény megne-

vezése nem tulajdonnévszeru, pl. "Nándorfehérvár 1440. évi

ostroma": a tUlajdonnévszerű Nándorfehérvár ostroma ugyanis

az 1456-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe1 történt eseményt jelöli.

Ill. Tekintstik át ezek után a történésnevek jel e n -

t é sta nit í p usa it.

~. A történés megnevezését egyedítő jelző ért é k e -

1 é s t fejezhetnek ki, pl. a dicsőséges forradalom lAnglia,FEDCBA

1688/, a furcsa háború la második világháború hadIDŰveletek

nélktili szakasza 1939-1940 telénl a szennyes háború Ifrancia-

-vietnami, 1949-1954/. Értékel a ~ jelző is a Nagy Októberi

Szocialista Forradalom névben: anagy francia forradalom, a

Nagy Honvédő Háború esetében az értékeléssel egyiitt megktilön-

böztető szerepe is van a többi 11830., 1848. évil francia for-

radalommal, illetve az 1812. évi honvédő háborúval szemben.

Az utóbbi azonban csak az oroszban IO,.e.'1ec.TBe.HHa.$l1W~Ita.J,illető-

leg oroszból fordított szóhasználatban tulajdonnévszerű tör-

ténésnév, más népek inkább "Napóleon oroszországi hadjáral;a"-

-ként emlegetik.

Itt említhetők a szenzációkereső újságíróstílusnyomósí-

tó értelmű birtokos szerkezetei az évszázad mérkőzésétől az

évszázad képlopásá-ig. Ezek köztil azonban valószínűleg kevés

marad meg az utókor emlékezetében.

~. Az egyedítő elem leggyakrabban a tör t é n é s

hel y é t nevezi meg helynévvel vagy annak származékával,

pl. a kaltidóni vadászat Igörög mitológiaI, a kánai mennyegző

Ibiblia/, a mohácsi vész, a madéfalvi veszedelem, a ~

h~orú, a gorlicei áttörés, a Runr-felkelés 11920.1, olykor

éptiletnévvel: a Bastille ostroma, a trianoni béke. Ha a hely

neve a történelem során megváltozott, a történésnévben nem az

aktu~lis, hanem a történelmi név szerepel pl. a catalaunumi
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~ Iszínhelye ma: Chalo"ns-sur-Marne/, a tridenti zsinatFEDCBA

lma: Trentol, a lepantói ütközet lma: Nafpaktosz/. Ezért nem

azonos Belgrád ostroma 11717.1 Nándorfehérvár ostromá-val, és

ezért nem helyes "volgográdi csatá"-nak nevezni a sztáling;rá-

di csatá-t. Van azért kivétel is: az a csata 711-ben, amely-

nek következményeképpen a Pireneusi-félsziget nagy része a

nyugati gótok kezéről az arabok kezére került, a Jerez de la

Frontera-i ütközet, noha színhelyének abban az időben még nem

volt spanyol neve.

~. A történés ide j é t az évszak, a hónap vagy a

nap megnevezése fejezi ki évszám nélkülCBAIvö. II. 4. ponti,

pl. a téli csata 11915. február, a Mazuri-tavaknál/, a szep-

temberi mészárlások 11792., párizsi, a brumaire-i államcsíny

11799. nov. 9. a forradalmi naptár szerint VIlI. év brumaire

18., párizsi, a februári forradalom lezzel a névvel két ese-

ményt is illetünk, az 1848. évi francia és az 1917. évi orosz

forradalmati, a júliusi forradalom 11830., párizsi, a pünkös-

di felkelés 11848., Prágai, a jom kippur-háború 11973. okt.

-- a jom kippur, magyarul engesztelés napja? nagybőjt vagy

hosszúnap nevű zsidó ünnep hónapja --, az arab államok és Iz-

rael közötti. A helynévi elemet tartalmazó történésnevekhez

hasonlóan az időt jelölő nevek esetében sem követjük a névvál-

toztatást, ezért maradt meg a Nagy Októberi Szocialista Forra-

dalom elnevezés a Gergely-naptár bevezetés után, amióta pedig

az évforduló napj a átkerült novemberre , és ezért használj uk a

francia forradalmi naptár hónapneveit is.

al Mind a helyet, mind az időt jelölő egyedítőnévelemek

előfordulhatnak önállósulva9 metonimikus használatban pl.

Waterloo = a waterlooi csata, Október = a Nagy Októberi Szoci-

alista Forradalom.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA metonímiára mint a történésnevek sajátos

típusára részletesebben visszatérek a Ill. 8. pontban.

~. Fél kezünk ujjain megszámolható, de jól ismert törté-

nésnevek azok, amelyeknek egyedítő jelzője a történés idő-

t ~" r tam á t jelöli: a százéves háború 11337-14531, a

tizenöt éves háború 11953-1606/, a harmincéves háború 11618-

1648/, a hétéves háború 11756-1763/, a hatna.pos háború larab-

izraeli, 1967. júniusi.
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~. A történésben fontos szerepet játszó sze m é 1 V

megjelölése szintén nem nagyon gyakori. Ilyen a három császár

csatája laz austerlitzi csata szinonimája/, a három császár

egyezménye /1873; termés,zetesen nem ugyanarról a három csá-

szárról van szó: a csatában Napóleon állt szemben II. Ferenc

német-római császárral ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Sándor cárral, az egyezményt

pedig Ferenc József, II. Sándor cár és 1 . Vilmos német csá-

szár kötötte/, a királypuccsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= IV. Károly kísérlete 1921-ben

a magyar trón visszaszftrzésére. Személynévvel pl. Parisz íté-

lete /mitológia/, Emese álma /monda/, a Dózsa-féle paraszt-

háború, a Wesselényi- féle összeeskUvés, a Dreyfus-per, a

Bruszilov-offenzíva /1916/, a Kapp-puccs /1920./. A személy-

névi származékkal egyedítő khemonidészi háború /i.e. 266-261/

mithridatészi háborúk /Le. 88-64/ a háborúk elnevezéseinek

azt a csoportját képviselik, amelyben a hadviselő felek közUl

csak az egyik van megnevezve, mégpedig a gyöngébb, a vesztes

-- hiszen a másik felet úgyis mindenkinek ismernie kell.

g. Ugyancsak a vesztes felet nevezi meg a nép n é v

mint a háború nevének egyedítő jelzője: a perzsa háborúk /Gö-

rögország, i.e. 490-419/ a latin háború /Róma Latium ellen,

Le. 340-338/, a pun háborÚk, a búr háborúk, az abesszin hábo-

rú.

a/ Ennek éppen ellentéte a francia futás, ahogyan Jókai

a győri csatát tagadhatatlanul tulajdonnévszerűen említi l iA

tengerszemű hölgy"-ben: ez alkalommal tudvalevően nem a fran-

ciák futottak, hanem az inszurgensek a franciák elől.

b/ A spanyol örökösödési háború és társai, a lengyel, az

osztrák és a bajor örökösödési háború pedig a népnévvel a há-

ború okára, a spanyol, a lengyel, az osztrák, illetőleg a

bajor trón öröklése körUli konfliktusra utal. Ezek tehát --

a 6.a/ alatt említettel egyUtt - jel e n t é s sűr í t ő

k i fej e z é sek.CBA

l,. Minden bizonnyal az érdekesebb történésnevek közé tar-

toznak a jel e n t é s sűr í t ő jelzős kifejezések vagy

szóösszetételek, amelyek az eseménynek valamely kUlönleges

körUlményét, indító- vagy kiváltó okát, célját, esetleg nem is
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túlságosan lényeges mozzanatát nevezik meg. A keresztes had-

járatok, a fehér és a vörös rózsa harca, az őszirózsás forra-

dalom, a szegfűk forradalma /Portugális, 1974./ a részvevők

jelvényéről kapta a nevét, a vasbotos tUntetés /1908. Bp./,

az eszközről, a zsebkendőszavazás /Budapest, 1904./ a jel-

adás eszközéről, amelynek láttán a képviselőházban a kormány-

párt felugrással szavazta meg a házszabályok szigorítását.

A gyakék- vagy nyakláncper egy Marie Antoinettenek szánt ék-

szer miatt folyt, de jelentősége a francia forradalom hangu-

lati előkészítésében túlnőtt a búnUgyön. A koleralázadás-nak

kiváltó oka volt a kolerajárvány és az azzal kapcsolatos, a

nép által félreértett egészségUgyi intézkedések. A frankper

hamis francia bankjegyek magas rangú készíttetői és forgalom-

ba hozói ellen folyt Magyarországon 1926-ban.

A ,iégcsata voltaképpen az esemény helyéről van elnevez-

ve, hiszen Alekszandr Nyevszki'j a Csud-tó jegén aratott győ-

zelmet a német lovagrend felett l242-ben, sűrítő jellege

miatt mégis itt említhető. A burgonyaháború azonos a ba,jor

örökösödési háború-val, amely 1778-ban Csehország terliletén

zajlott, de Utközetre nem kerUlt sor, a katonák csak élelemért

verekedtek. Az ópiumháború /Kína, 1839-1842/ célja anagyha-

talmak KfZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn á b a irányuló ópiumbevételének további fenntartása

volt. A boxerlázadás vagy boxerfelkelés /Kína, 1900-1901/

nevének egyedítő eleme onnan származik, hogy felkelők szerve-

zetének neve "az Igazság és Egyetértés Ökle" volt, az ököllel

pedig "bokszolni" lehet.

Még nagyobb fokú a sűrítés a következő elnevezésekben:

sarkantyÚcsata /Courtrai, 1302/; a megvert lovagság nyilván

a lovakat sarkantyúzva eredt futásnak; sörpuccs: Hitler 1923.

novemberi puccskísérlete egy mUncheni sörözőből indult el;

majomper: 1925-ben az EgyesU1t Államok Dayton nevű városában

bevádoltak egy darwinista felfogású tanárt, aki -- egyszerű-

sítéssel szólván -- azt tanította, hogy "az .ember a majomtóI

származik" •
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A magyar irodalom felvilágosodás- és reformkori törté-

nete bővelkedik vitákban, amelyeknek állandósult neve ala-

kult ki, s ezeknek névadó mozzanata, kiváltó oka olykor in-

kább csak ürügy. Az Árkádia-per tárgya a Kazinczy által Csoko-

nai sírfeliratának javasolt "Árkádiában éltem én is" szálló-

igében szereplő tulajdo'nnév konnotációja: a debreceniek nem

az idilli szépség, hanem a szamárlegelők hazájának értelmez-

ték, és megsértódtek. Az iliászi per lényege egy Hormérosz-

-fordítás kapcsán a plágium kérdése, a Conversationslexikon-

-per-é egy készülő lexikon ürügyén a haladó szellem és a vas-

kalapos tekintélyelvűség összecsapása, az Aurora-per-é az

Aurora zsebkönyv kiadásával kapcsolatban az írói tulajdonjog

fogalmának tisztázása. Ezekhez a nevekhez hasonló a már emlí-

tett duk-duk affér is.

~. Ame ton i mik u s nevek részben teljes

alakú történésneveket helyettesíthetnek /Waterloo, Október,

1. fentebb a Ill. 3.a/ pont ban/ , de használatosak olyanok

is, amelyek mögött nincs állandósult történésnév. Pl. Mayer-

ling = Rudolf trónörökös rejtélyes öngyilkossága Mayerling-

ben 1891-ben, DunkergueZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= az angol haderő kimentése a megvert

Franciaországból Dunkerque-nél 1940 júniusában, ThermidorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

Robespierre bukása 1794. júl. 27-én, a forradalmi napt ár sze-

rint a II. év thermidor 9-én, a száz nap = Napóleon uralma

Elba szigetéről való visszatérése és végleges lemondása,

1815. március 20. és június 28. között. Ilyen metonímiaként

szerepelhetnek é vsz á m o kés d á tum o kis,

amelyek különben hiányoznak a történésnevekből, pl. negyyen-

nyolc ezernyolcszáznegyyennyolc, ötvenhat ezerkilencszáz-

ötvenhat, március tizenötödike, október hatodika. /Ilyen dá-

tumok is fel vannak véve címszóként a "Petit Larousse" tulaj-

donnévi részébe./ A metonimikus hely- és időnevek fontosságát

mutatja, hogy gyakoriak emlékeztető funkciójú utca-, építmény-

és intézménynevekben: a londoni Trafalgar Sguare, a párizsi

avenue de Wagram, a budapesti Április 4. Gépgyár és még sok

más nem egy helység, illetőleg egy időpont emlékére van el-

nevezve, hanem az ottani, akkori történelmi eseményére.
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Kialakult egy sajátos metonimikus névtípus: egy hétköz-

nap vagy ünnepnap neve a fekete, a ~ vagy a ~ jelzővel.

A következőket sikerült összegyűjtenem: véres vasárnap = a tün-

tető tömeg lövetése Szentpéterváron 1905. január 9-én, ~

csütörtök = általános sztrájk és tüntetés Budapesten, 1907.

október 10-én, véres vagv vérvörös csütörtök = tömegsztrájk

és tüntetés Budapesten, 1912. május 23-án, fekete csütörtökZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

tőzsdei összeomlás New Yorkban 1929. október 29-én, fekete

péntekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= tőzsdei összeomlás Bécsben 1873. máj us 9-én, ~

péntek = tüntetés Budapesten 1905. szeptember 15-én, véres

farsang = a közszékelyek fegyveres védekezése a jobbágyság

visszaállítása ellen 1596-ban.

A legismertebb metonimikus történésnevek egyike egy nap-

tári emléknapnak egy bizonyosnapszakát nevezi meg: Szent Ber-

talan éjszakája vagy a /Szent/ Bertalan-éj = a hugenották le-

gyilkolása Párizsban 1572. augusztus 23-ról 24-re virradóra.

/Francia megfelelője többnyire csak la Saint-Barthélemy, a

nuit de 'éjszakája' elem kihagyás ával/ •

Egy-két esetben nem hely- vagy időnév, hanem más szó a

metonímia alapja. A szicíliai vecsernye = Sz í . c f Lf á b a n az 1282.

évi húsvéti vecsernye alkalmával kitört felkelés az Anjou-ház

uralma ellen. Az egyedítő elem itt a történés helyére utal.

Elhomályosult a metonimikus jelleg a párizsi kommün történés-

névben, amely tulajdonképpen a korábbi forradalmakban is nagy

szerepet játszó párizsi községtanács /=commune de Paris/ 1871.

évi forradalmi uralmat jelenti. A kommün szó magába szívta a

'proletárdiktatúra' jelentésmozzanatát, és később az 1919.

évi Magyar Tanácsköztársaság uralmára is alkalmazták.

Sajátos metonímia a londoni hat-három, amely még a hely-

megjelölő jelző nélkül, hat-három alakban is egyértelmúen fel-

idéz egy nevezetes eseményt, a magyar labdarúgó-válogatott

6:3 arányú győzelmét az angol válogatott ellen Londonban 1953.

november 25-én.

~. Akad néhány hasonlóságon alapuló m e t a for i k u s

n é v is. A pápák avignoni fogságát fez is állandósult elne-

vezés a I l l . 2. típusból/ babiloni fogság-nak is szokták nevezni,

195



196

a biblia történetéből kölcsönözve a nevet. Az amerikai függet-

lenségi háborút elindító esemény az úgynevezett bostoni tea-

délután: 1773. december l6-án Bostonban a tengerbe öntöttek

egy angol teaszállítmányt, tiltakozásul a behozatali vámok

ellen. Burgonyaháború-nak nemcsak a már említett bajor örökö-

södési háborút nevezik, hanem azt az 1847. évi berlini forrll1l-

gást is, amelynek során az éhező lakosok kifosztották az üzle-

teket. Az első világháborút előkészítő események egyike volt

a párducugrás, a Panther /='párduc'/ new német hadihajó meg-

jelenése egy marokkói kikötőben 1911-ben. Flottatüntetésnek

nevezték a magyar kormánypárt szélsőjobboldalának a párt cent-

ruma elleni tüntetését 1936-ban.

a/ A metonimikus és a metaforikus nevekre egyaránt jellem-

ző, hogy információs értékük igen csekély. Aki nem tudja, mi

volt a fekete csütörtök vagy a párducugrás, az ebből az elne-

vezésből aligha hámozhatja ki, míg pl. a frankper-ről annyit

legalább megtud, hogy per.

~~. A leginkább tulajdonnévszerű történésnevek azok az

idegen szavak, amelyeknek más nyelvben nem lévén közszói jelen-

tésük, jel n é v kén t jelölnek egy-egy meghatározott

eseményt. A Hedzsra vagy HidzsraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Mohamed menekülése Mekkából

Medinába 622-ben. A reconguista = a Pireneusi-félszigetnek

l037-től 1492-ig tartó felszabadítása a mór uralom alól. A

defenesztrációZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= a császári biztosok kidobása a prágai vár ab-

lakából 1618. május 23-án. Ennek az elnevezésnek közismert vol-

tát mutatja, hogy elhangzott a magyar televízióban 1983-ban

sugárzott, gyerekeknek szánt világtörténelmi raj zfilmsorozat

szövegében; mégsem szerepel sem a lexikonokban, sem azokban a

kézikönyvekben, amelyekből anyagomnagy részét gyújtöttem

/Világtörténet évszámokban. Összeállította ENGEL PÁL és ORMOS

MÁRIA. Gondolat 1982.; Magyarország történeti kronológiája.

Főszerkesztő BENDA KÁLMÁN. Akadémiai Kiadó 1981-1982./ A

BAKOS FERENC szerkesztette "Idegen szavak és kifejezések szó-

táráll-ban /Akadémiai Kiadó 1974./ is csak "defenesztrálás" van,

és értelmezése nem utal az ismert eseményre, tehát nem tulaj-

donnévszerű. A defenesztráció szót csupán a "Világtörténelmi



enciklopédiá"-ban /Kossuth Könyvkiadó 1982./ találtam meg Cseh-

szlovákia címszava alatt /1. kötet 208./. Pontosabban ez a .

"második prágai defenesztráció", mivel hasonló esemény 1419.

június 30-án is történt, amikor a husziták a prágai újvárosi

Városháza ablakából dobták ki a patríciusokat /vö. P~iru~n{

slovník naulSny Nakladatelství éeskoslovenské Akademie V~d.

Praha 1962. 1. kötet 515./. A jelzők nélkül is egyedító elneve-

zés azonban a nagyobb világtörténelmi jelentőségű 1618. évi e-

seménynek jár ki, amely elindította a harmincéves háborút.

További jelnevek: A RisorgimentoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= az Olaszország egyesí-

téséért küzdő függetlenségi harc, 1859-1970, a millennium ::

a honfoglalás évfordulójának megünneplése 1896-ban, az Anschluss

= Ausztria bekebelezése a hitleri Németországba 1938-ban. Ide-

gen nyelvi alakban rögződtek egyes helymegjelölő elnevezések,

történetesen ugyanazzal a helynévvel és ugyanazon a nyelven:

a Sacco di Roma = Róma kifosztása a császári zsoldossereg ál-

tall527-ben /Rómát máskor is kifosztották, pl. 410-ben a nyu-

gati gótok, 846-ban az arabok, de az olasz elnevezés csak erre

az egy ea e m é n y r - e vonatkozik/, a Mareia su Roma = az olasz fa-

siszt ák bevonulása Rómába 1922. október 28-án. Saj átos jelen-

tésszerkezetű név a Fronde = mozgalom és felkelés Franciaor-

szágban az abszolutizmus ellen a feudalizmus védelmében,

1648-1653; a franciában metonimikus és egyben metaforikus név:

a fronde szó jelentése 'parittya', a felkelőket gúnyosan pa-

rittyával lövöldöző gyerekekhez hasonlították. A Jacquerie

/=francia parasztfelkelés 1358-ban/ kivételesen a maga nyelvé-

ben, a franciában is 'jelnév, a Jacques személynév származéka,

a francia parasztok "Jacques Bonhomme" gúnynevéből.

~~. Nemcsak tulajdonnévszerűek, hanem val ó s ágo s

tul a j don nevek azok, amelyeket mesterséges, hiva-

talos úton a sZó-, illetőleg névkészletből való önkényes válasz-

tás alapj án adnak bi zonyo s faj tájú tört énés eknek.

a/ A meteorológia atr ó p u sic i k Ion o k nak

angol-amerikai hangzású, gyakran becézett alakú ker esz t -

nevek e t -- régebben csak női, az 1980-as években női és

férfineveket -- ad, amelyeknek kezdőbetűje az ábécérendet követ-
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ve az egy éven belüli sorszám szerepét tölti be /pl. Audrey,

Bertha, Carrie, Debbie stb./, s évenként elölről kezdődik

A-val /vö. A tulajdonnév funkciója és jelentése 107/. Ez olyas-

féle mechanikus névadási rendszer, amilyent az állattenyésztés-

ben alkalmaznak /azzal a különbséggel, hogy ott egy-egy évjá-

raton belül azonos kezdőbetújű neveket adnak, s a betűrendi

hely a születési évére utal/; a név információt art alma tehát

pusztán az időbeli sorrendre szorítkozik, s ennek hordozója a

név írott alakja.

b/ A hivatalosan adott történésnevek másik jellegzetes

csoportjában a nevek nemcsak hogynem közölnek információt,

hanem rendeltetésük egyenesen az álcázás: ezek a had m ű -

1 e tek fed ő nevei • A második világháborúban főleg

az angol-amerikai és anémet hadvezetés adott fedőneveket a

hadművelet eknek és hadműveleti terveknek. /Adataim forrása:

Ránki György: A második világháború története. 2 Gondolat 1976/

A Dánia és Norvégia ellen 1940 tavaszán indított tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá m a d á s ~ -

rübung neve /i.m. 18./ közszói jelentésében is félrevezető volt,

mintha csak egy hadgyakorlatról /=Übung/ lett volna szó. Önké-

nyesen választott, részben történelmi vagy mitológiai személy-

nevek jelölték az 1940-1942. évek német hadműveleti terveit.

A ~ Gibralt ár elfoglalására, az Attila a még meg nem szállt

francia területekre való behatolásra, a Marita Görögország, a

Barbarossa a Szovjetunió ellen irányult /i.m. 48-49/; Portugá-

lia megszállásának terve az Izabella nevet kapta /i.m. 52/, a

Kréta elleni hadműveleti terv neve Merkur /i.m. 93/, a Málta

ellenié Herkules volt /i.m. 228/. A közszói elnevezések többsé-

gében valami metaforikus vagy metonimikus utalás lappang. Az

Anglia elleni 1940. évi hadműveleti utaa í t á s a Seelöwe fedőne-

vet kapta /42/, amelynek szótári jelentése 'orosz1ánfóka' de

"tengerek oroszlánjá"-nak is lehet érteni. Az 1942. évi tenger-

a1attj áró-hadj árat neve Paukenschlag 'üstdobütés' /276/, az.

1944. decemberi ar-dennea-d,ellent ámadásé Herbstnebel 'őszi köd'

/436/, az 1944 őszén Magyarország területén tervezett, de már

meg nem valósítható ellentámadásé Zigeunerbaron, vagyis 'cigány-

báró'CBA/4511; nem érzünk-e ebben némi cinikus akasztófahumort?
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Annak a német akciónak, az 1940 elején végzett haderő-átcsopor-

tosításnak, amely lehetővé tette Hollandia, Belgium és Francia-

ország lerohanását, később Churchill adta a metaforikus Sichel-

schnittZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA's lóvágás' nevet /25/.

Az angol-amerikai hadmúveletek fedőnevei között is vannak

mitológiai és mondabeli nevek: Neptune /a normandiai partra-

szállás, 406/, ~ /a partra szálló gépesített erők olajel-

lát ásának biztosít ása, 405/, Dracula / a Bengál-öbölben 1944

őszére tervezett partraszállás, 451/. A nemzetközi és angol szó-

nevek többsége metaforikus, allegorikus, mint Dinamo /Dunker-

que kiürítése, 31/, Super Gynmast /' szuper tornász', tervezett

partraszállás Észak-Afrikában, 149/, ~ /'fáklya', az 1942.

novemberi észak-afrikai partraszállás, 159, 233/, SledgehammerCBA

l' pöröly', 1942-re tervezett franciaországi partraszállás, 150/,

Clarion /'harsona', anémet közlekedési hálózat bombázása 1945

elején, 283/, Avalanche /'lavina', 1943-ban tervezett partra-

szállás Nápoly környékén, 313/. Meglehetősen motiválatlan azon-

ban az 1943. júliusi szicíliai hadművelet neve: Husky, azaz

'eszkimókutya' /246/.

A La Manche-csatorna felőli franciaországi invázió évről

évre halogatott tervének minden változata új meg Új nevet

kapott: Round-up 'razzia' /150/, Sledgehammer 'pöröly' /uo./

Bolero /246/~ Overlord 'húbérúr' lett az 1944 tavaszi invázió

végleges fedőneve /302/, magáé a partra szálló akcióé Neptune

/406/, a normandiai hadmúveleté ~ /421/. Az álcázást is

álcázták: az 1944. augusztusi dél-franciaországi partraszál-

lásnak ~ 'ü 1 1 8 ' fedőnevét biztonsági okokból Dragoon-ra,

azaz' sárkány' -ra változtatták /427/.

A szovjet hadvezetés az orosz történelem híres hadvezérei-

ről nevezte el az 1943-1944.' évi nagy offenzívákat : Kutuzov-

ról /289/, Rum.jancev-ről /292/, Bagratyion-ról /395/.

c/ Ugyariesak a második világháború történetéből tudjuk,

hogy fedőneveket kaptak Churchill és Roosevelt katonai dönté-

seket hozó k o n fer e n c i á i • Ilyen volt az Arcadia

1941 decemberében Washingtonban, a Trident 1943. májusában

Washingtonban és a Quadrant 1943 nyarán Quebecben /1. Ránki

1m' 147, 300, 403/.
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IV. A történésnevekkel kapcsolatban gyakorlati nyelvhasz-

nálati és helyesírási problémák is adódhatnak. Távol legyen

tőlem az a kívánság, hogy ezeknek a nyelvi alakulatoknak tulaj-

donnévszerűségét nagy kezdőbetűvel juttassuk kift:iezésre. A

Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a Nagy Honvédő Háború

írásmódjának az orosz helyesírást utánzó kivételességét már a

"Helyesírásunk időszerű kérdései" című kötet szerzői is indo-

kolatlannak tartottákFEDCBA/vö. HEXENDORF EDIT, HIK. 57; TIMKÓ GYÖRGY,

A kis és a nagy kezdőbetűk használatának időszerű kérdései. MNy.

74 [1978.) : 481-482/. De talán ne tartsuk a nagy kezdőbetűs

írásmódot feltétlen hibának. Gyújtött anvagomban különös en a

metonimikus nevek és a jelnevek esetében ingadozik a kis és a

nagy kezdőbetű használata, s ez az ingadozás az eleven gyakor-

latban tükrözi a vizsgált jelenségnek átmeneti, tulajdo"nnév-

szerű, de nem egészen tulajdonnévi jellegét. Mindenképpen nagy

kezdőbetűt kívánó, igazi tulajdonnevek a Ill. ll. pontban tár-

gyaltak. A Barbarossa-hadműveletrVBarbarossa hadművelet típusú

ingadozást - bár szerencsére nem tartozik mindennapos helyesí-

rási gond.jad.nk közé - a kötőjel nélküli, két sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz ó b a írás javára

dönteném el a Mátra hegység, Auróra cirkáló analógiájára.

Mivel a történésnevek nagy többsége közszói kapcsolat,

helyes fordításukat általában megtaláljuk a szót árakban, pl.

the Glorious Revolution = a dicsőséges forradalom, les v'epres

siciliennesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= a szicíliai vecsernye. Könnyen elkerülhető te-

hát a "leiterjakab" testvéreként emlegetett anekdotikus téve-

dés, a das j üngste Gericht kifej ezésnek "legifj abb, bíróság"-

-gal való fordítása "utolsó ítélet" helyett. De a II. 3. és a

Ill. 10. pontban tárgyalt reconguista, Risorgimento típusú jel-

nevek elveszítik egyedítő voltukat. ha lefordítj ák őketCBAt a

"Visszafoglalás", a "felkelés"nem tulajdonnévsze;rű.
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