
FÖLDRAJZI NEVEK ÉS INTÉZMÉNYNEVEK AZ IFJÚSÁGI

NYELVBEN

Névtudományi szakirodalmunk tanúsága szerintqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrye rvheezné.Iet urik-,

ban igen magas a becenevek és a ragadványnevek száma. Különösen

nagyok ezek a számok a fiatalság nyelvhasználatában. Három keleti

megye iskoláiban (Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-

Szatmár) 73 fiúnév 369, 93 leánynév 580 becéző vliltozatát gydjtcittem

össze (SzóÚtónév-vizsgálatok a felső tagozatos általános iskolás tanu-

lók körében. AAcPaedNyÍregyh. Tom.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 1 c . 73-118). A ragadványnév-

gyiljteményemben pedig kozel ötezer riév szerepel, Nagyszlimú becéző

változatról és ragadványnévről olvashatunkWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in d e n kutató munkájában

E . r ö . KÁLMÁN BÉLA, NevVil" ÖRDÖG FERENC, Szemnvizsg., MSzA.,

MND~stb.). A nagyszámú ragadványnév mogott "a fiatalkor játékos te-

remtőkedve" áll SZILÁGYI FERENC megállapítása szerint (Nyr.XCVII,

52)~-Ezt vallja MIZSER LAJOS is (Nyr. XCV,40), GUTTMANN MIK·-

LÓS pedig kiegészlti ezt a következőve!: ".•• kíz.Sr ó Ieg lélektani alapja

van a névadás nak, a gúnyolódás, kedveskedés, bosszantás a fő cél"

(Nyr.XCVII, 55).- BIzvást elmondhatjuk ezeket a becenevek rr sgy részé-

ről is. A beceneveknek és a ragadványneveknek nagy szerepük van

az ifjúság nyelvhasználatában: A vizsgálatukkor soha nem szabad el-

felejteni azt, hogy ezek fejlődése, kialakulásuk módjai megmutatják, mi-

lyen tényezők játszottak szerepet a névadási rendszerünk kialakulásá-

ban, és játszhatnak szerepet további fejlődésében. A beceneveknek és

a ragadványneveknek ez a nagy bősége elsősorban a 13-14 éves

gyermekek nyelvhasználatára jellemző. Később már nemigen alakulnak

ki új becéző formák, a ragadványnevek között sem igen találunk olyat,

amely másféleképpen jön létre, mint ahogya gyermekek között e nevek

keletkeznek. Annyi történik csak, hogy a sok becéző formából a fő va-

riánsok maradnak meg, és a becenevek' helyett szivesebben használ-

ják a névalapalakját vagy a fiatal ragadványnevét. Hogy melyiket has:3-

. nálják ezek közül, azt a beszédhelyzet szabja meg.

A gazdag személynévi anyag mellett szegényesnek hat az ifjúság

nyelvében <iz egyéb tulajdonnévi anyag. Földrajzi név és intézménynév

is szép számmal található a nyelvükben, ezek használata azonban sok-

szor megegyezik a köznyelvi használattal, Ott azonban, ahol sok fiatal
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megfordul. a helyek, az intézmények, az üzemek, a szórakozóhelyek

sajátos nevet kapnak. A 13-14 éves tanulók nyelvhasználatára ez

még nem jellemző. A hivatalos uicaneveket 'és intézményneveket hasz-

nálják még nagyobbára, vagy ha nem tudják a pontos nevet, körüllrás-

sal élnek. Utcák, terek, intézmények űjúsági nyelvi elnevezései első-

sorban a 16-18 éves fiatalok körében alakulnak ki. A fiatalság jóked-

ve, játékossága, öUetessége nyomja rá a bélyegét ezekre az elneve-

zésekre is, de ahogya közszókincsükben sok az fzléstelen és durva

szó, ezek között is található szép számmal. Az eredetükre is általában

az a jellemző, ami a közszókincsUkre.

A földrajzi nevekben szembetUnik a közszói rész idegen neve.

Elsősorban a némel és az angol megfelelőket használják szlvesen.

Mezőtúron a Dózsa utca Dózsa sztd!. a Szabadság tér Rio de Szabad-

ság, Hujdúböszörmény főutcája Fő sztrtt, a Bocskai tér Bocskai platz,

Győrótt a Lenin út vagy Fő strassze vagyegyszertien Strassze. Mar-

caliban a Fő tér Marcali eiti vagy Rio de Marcali.

Szfvesen neveznek el utcát arról az objektumról, amely abban

az utcában van. Esztergomban a Zalka Máté utca Buszmegálló utca.

a Petőfi utca Kórház utca, a Báthori utca pedig Temető utca. Ez utóbti

névvel l\:y{regyházán is találkozunk: a Dózsa György út neve, a város

kozpontjé bó l ez vezet a temetőhóz. NyÍregyháZi név a Lovass zobor tér

elnevezés is, amely a Felszabadulás tér neve, s a felszabadulási em-

lékmLl.egy lovasszobor a névadó. Debrecenben ugyanfgy kapta az

Emberes utca elnevezést a Tanácsköztársaság útja. Győrött a Révay

gimnázium előtti teret Révay térnek, a Kazinczy gimnázium előttit pedig

Kazinczy térnek nevezik a hivatalos nevek helyett.-

Gyakran rövictltik a hivatalos neveket, különösen akkor, ha a ro-

vict!tés maga is értelmes s zó, Így lesz Sátoraljaújhelyen a Rákóczi út-

ból Rá!5-, a Zsák utcából Zsák, Pécsett a Köztársaság térből Köztér,

NyÍregyházán a Bessenyei térből az -i képző hozzátoldásával Besi tér

vagy csak ~i,· ugyancsak Sátoraljaújhelyen némi hangalaki módosí-

tással a Béke utcából Béka.

Máskor a hivatalos név helyett metaforás vagy meton!miás szó-

képet használnak. Az Ifjúsági park Sátoralja,:ijhelyen Koplaló, Ózdon

a Szeméttelep Rozsdatemető, Komlón a Bányász park Ámor tér, Nyir-

egyházán pedig az Ér- patak Gangesz.



SokszorWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp e d ig az utcának valamilyen tulajdonságáról nevezik el.

Ny{regyházán egy homokos bekötő út Homoksasszé, Több városban,

községben van SzUk utca, Keskeny utca, ~zéles utca, a hivatalos ne-

vük p e d ig nem ez. ValószfnflIeg az utcák régi neve él tovább az ifjú-

ság nyelvhasználatában, s az is valósz!nC1, hogy ezeket az utcákat

nemcsak a fiatalság nevezi Ig y .

Az int é z mé nye k megnevezésében a legjellemzőbb vonás a

roví dítés , A köznyelv is rövicÚti az intézményneveket, de nem úgy,

ahogya fiatalság. A bet{iszókat akkor használják, ha az {gy létrejött

szónak közszói jelentése is van. A Tóth Árpád gimnázium Debrecen-

ben TÁG, a hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet HOKI. Olyan hely-

zetekben is használ betdszót, amikor a köznyelv elkerüli azt. Pécsett

az Ifjúsági Ház IHÁ, Baján a Tóth Kálmán gimnázium TÉKÁ. Pécsett

az Ifjúsági Park elnevezés ben, Győrött p e d ig az Ifjúsági Ház megjelö-

lésben csak a megkülönböztető tagot rövict1Uk:Ipark, illetve Ifiház.

RövicÚtenek úgy is, hogya megkülönböztető tagot értelmes szóvá

alakItják, illetve a rövidült előtaghoz hozzáteszik az -i képzőt. Tata-

bányán a Lovas cukrászda ~, Miskolcon a Gépipari Szakközépiskola

Gép, Pécsett a Közgazdasági Szakközépiskola Közgaz, Debrecenben

a Fazekas Mihály gimnázium Fazék, a Csokonai gimnázium Csoki, a

Református Gimnázium Refi, a Vegyipari Szakközépiskola ~ Buda-

pesten aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o m j~ i uszoda Komi, Tatabányán a Gerecse étterem Geri,

a Brigeció étterem Brigi vagy Brigee, Sátoraljaújhelyen a Gyöngyvirág

eszpresszó Gyöngyi, a Hangulat presszó Hangi, Egerben a Kazamata

étterem Kazi stb. Rövict1tazonban intézménynévi elötagokat úgy is,

hogyacsonkult formának nincs közszói jelentése. Tatabányán a Geo-

lógiai Szakközépiskola Geó, a Jubileumi étterem Jubil. Budapesten a

Milszaki Egyetem ifjúsági klubjának neve: ~ ugyanis az egyetem E

épületében található.

Az intézményneveket, akár a koerryervpen, szívesen emlegetik a

megkülönböztető tag használatával. Esztergomban a Fürdö étterem Für-

~ a Kettős pince Kettős, a Rió kávészalon Rió. Az iskolák általában

a névadó nevén szerepelnek a nyelvhasználatban.

Gyakori az intézménynevek mataforás vagy metonÍmiás elnevezése.

Debrecenben a téglagyár melletti kocsma Kormos vagy Füstös, a régi

étterem Szegényhely vagy Fapados, az agráregyetem mellett! vendéglő

Bömbölde, Hajdúböszörményben a Múzeum presszó Csontváz vagy Muzej,



a HajdÚsági étterem az előtte álló Lenin szoborról Lenin, a baromfi-

piaci vendéglő pedig Késdobáló, Tyúkos, Tollas vagy Pipibár, Marca-

liban a Közgazdasági Szakközépiskola Lédi Közgazdasági, Miskolcon

az egyik presszó Piros (a piros székeiről), Székesfehérváron a Tej-

bár Pléhboci, Taiabányán a Bányász bisztró Kékfény.

A mezőgazdasági szakközépiskolák elnevezésére szívesen

használják annak az állatnak vagy növénynek a nevét vagy azzal

kapcsolatos szót, amelynek a tenyésztése, termelés~, illetőleg annak

tanitása az iskola fő profiljához ter-to zrk," Sátoraljaújhelyen tehát Szőlő,

HajdÚböszörményben Tyúkos, l'yfregyházán pedig Trágyaegyetem.

Egyetem vagy főiskola melletti szórakozóhelynek az utótagja tan-

szék lesz: Debrecenben a Pálma cukrászda Pálma Tanszék, Nyíregy-

házán a Tölgyes étterem Tölgyes Tanszék.

Az elnevezésnek az a módja is előfordul, amely a hivatalos név

egy vagy több eleme helyett rokonérlelmU vagy ellentétes jelentést! szót

ha:g:nc'll.EgerbenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. Jóbarát étterem Haver, Mezőtúron a Véradóállomás Vér-

ves ztöhely.

A gyl.\jteménycmben az efféle elnevezések igen nagy számban

szerepelnek. A célom azonban nem a nevek felsorolása volt, hanem

azoknak a módoknak a bemutatása, amelyekkel a fiatalság az utcáknak,

tereknek, városrészeknek és intézményeknek nevet ad.

BACHÁT LÁSZLÓ

SZEMÉLYNEVEK AZ INTÉZMÉNYNEVEKBEN

Az intézménynevek szerkezetüket tekintve közszói kapcsolatok,

emelyek többé-kevésbé pontosan meghatározzák, lefrják az intézmény

jellegét (Központi Statisztikai Hivatal,' Fővárosi Gázmüvek stb.). Gyak-

ran van bennük azonban egy olyan jelzői elem, amelynek nincs köz-

vetlen köze az intézmény jellegének lefrásához vagy földrajzi elhelyez-

kedésének meghatározásához, hanem a megkülönböztetés és azonos/-

tás, az egyedÍtés a szerepe; ez teszi igazán tUlajdonnévszerCivé az

intézménynevet. Ez az elem lehet af személynév (Berzsenyi Dániel

Gimnázium),WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb j helynév (Balaton Films:dnház), c j egyéb tulajdonnév

(L~nch{d Eszpresszó),ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l j közfőnév (Verseny Áruház), e j idegen,illetve

nemzetközi szó vagy szóelem (Thermal Hotel-), t i moaaücs zó (RADELKIS
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