
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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Elektrokémiai MUszergyártó Szövetkezet),WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg J szószerkezet (Két Kan-

csó Borozó), h j nem főnévi szófajú szó (Halló Bisztró). Ezeket a tí-

pusokat egy másik tanulmányban vizsgálom, itt' az egyik legjellegzete-

sebbet és leggyakoribbat mutatom be részletesebben.

1.. A budapesti közületi telefonkönyvben 647 olyan intézményne-

vet találtam, amelynek megkülönböztető eleme személynév.- Ezeknek az

intézményeknek több mint 800/0-aúgynevezett emlékeztető nevet

visel: a történelem, a munkásmozgalom, az irodalom, a mUvészet, a tu-

domány, a technika vagy egyéb közéleti tevékenység valamely - ma

már nem élő - jeles személyiségéről van elnevezve. Összesen 241

személyiség nevét használták fel emlékeztető névadásra; egy-egy sze-

mélyről átlagosan több mint két intézményt neveztek el, A leggyakorib-

bak: Petőfi Sándor 21, Kossuth Lajos 17,' József Attila 16, Rákóczi

Ferenc 15, Bartók Bélaés Dózsa György 10-10, Ságvári Endre és

Zalka Máté 9-9, Árpád és Táncsics Mihály 8-8, Ady Endre és Eötvös

Loránd 7-7, Landler Jenő, Semmelweis Ignác és Vörösmarty Mihály 6-6,

Corvin Mátyás, Erkel Ferenc, Hunyadi János, Martos Flóra és Mező

Imre 5-5 róla elnevezett (és a telefonkönyvben szereplő) intézménnyeL

A névadók közül 26 no, elsősorban a munkásmozgalom hősei és már-

tírjai (Dallos Ida, Koltói Anna, Kállai Éva stb.), a magyar történelem

hősnői (Szilágyi Erzsébet, Kanizsai Dorottya, Zrinyi Ilona), a nőneve-

lés úttörői (Teleki Blanka, Leövey Klára, Zirzen Janka), s z{nésznők

(Jászai Mari, Bajor Gizi), egy !rónő (Karika Margit). Csaknem ugyan-

ennyi, 25 a nem magyar nemzetiséglf névadók száma -- köztük két to-

vábbi nő (Anna Frank, Zoja) -, akik részben aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ú l t kulturális hagyo-

mányait képviselik (Gutenberg, Franklin), részben a proletár nemzet-

k~iséget (Mc:rx, Lenin, Dimitrov, Ho Si Minh), az oros z irodalmat

(Puskin, Gorkij, Majakovszkij), egy részük pedig származása vagy

történelmi szerepe révén kapcsolódik hazánkhoz (Dürer, Gül Baba,

Bern József, Steinmetz Miklós).

Ezeket az emlékeztető neveket többségükben pedagógiai és kul-

turális intézmények kapják. Természetes is ez, hiszen egy iskolának

vagy mUvelődési otthonnak több lehetősége van a névadó emlékének

ápolására, mint egy termelőüzemnek vagy kereskedelmi vállalatnak. A

gimnáziumoknak szinte kivétel nélkül van megkülönböztető nevük,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3.Z

egyetemeknek,' főiskoláknak, szakközépiskoláknak, kollégiumoknak, diá*"-

otthonoknak, nevelőotthonoknak többnyire, az általános iskoláknak ritkán,
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az óvodáknak, bölcsödéknek kivételesen - és ezek rrindig emlékezte-

tő nevek.- A névadók skálája Árpádtól Münnich Ferencig, Apáczai

Csere Jánostól Váci Mihályig {vel; a szakképesÍtést adó közép- és

felsőfokú taninlézeteket szívesenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v e z i k el az illető szakma,- tudomány-

ág vagy mUvés zeti ág jeleseiről (Puskás Tivadar Hfradástechnikai és

Postai Távközlési Technikum, Szabó József Geológiai Szakközépiskola,

Liszt Ferenc Zenem({vészeti Főiskola, Semmelwei~ Orvostudományi E-

gyetem). Az iskolákéhoz teljesen hasonló a m({velődési házak, klubok

név ...myaga; ebben is képviselve van a múlt történelme (Dózsa, Kossuth),

századunk forradalmi és munkásmozgalma (Mosolygó Antal.- Szakasits

Árpcid), az irodalom (Csokonai, Radnóti), a m(lvészetek (Dési Huber

István, Rátkai Márton) , a nemzetköziség (Gorkij, Dimitrov). Budapesti

specialitásnakWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ( fn ik , hogyakönyvesboltok mintegy harmada is ilyen

jellcgU nevet kapott (Béllassi Bálint, Mikszáth Kálmán, Toldy Ferenc,

Erkel Ferenc, Ságvári Endre stb.). Indokolt, hogya szfnházak névadói

kozott drámaÍrók (Katona József, Madách) és szfnészek vannak ~

n é , ~ , a kiállitótermeket pedig festőkről nevezik el (Dürer, Paál

Ldszló, Csók István, Derkovits).

Mindig van megkülönböztető nevük a mezőgazdasági termelőszó-

vetkezeteknek (ellentétben az állami gazdaságokkal, amelyeknek a neve

tulajdonnevesÍtett koze z ói kapcsolat: Bajai Állami Gazdaság stb.) ,- s ez

igen gyakran emlékeztető személynév. Minthogy a termelőszövetkezetek

különböző helységekben vannak, sok közöttük az azonos neva. Anya-

gomban csak azok a szövetkezetek szerepelnek, amelyek - fővárosi

elárus{tóhelyük, borkimér.?sük vagy egyéb üzletük révén - budapesti

telefonnal rendelkeznek; de Ig y is 10 Petőfi, 8 Rákóczi, 6 Kossuth ne-

vat talállam. Akiskörösi, cserebökényi, dunavarsányi, kocséri stb. Pe-

tőfi Mgtsz-ek nevében már nem is a Petőfi tekintendő megkülönböztető

elemnek, hanem a kiskőrösi, cserebökényi, dunavarsányi stb. melléknévi

jelző.

Jóval ritkább, úgyszólván -kivételes az iparvállalatok, gyárak e lne-

vezése ismert személyiségekről (Lenin Kohászati M(fvek, Beloiannisz

HÍradástechnikai Gyár, Rákóczi Sütő- és Cukrászipari Szövetkezet,

Kossuth Nyomda). Motiváltnak csak a Gábor Áron Öntöde és Gépgyár,

a Puskás Tivadar Fémtö.-regcikk és Kisrugógyártó Szövetkezet és az

Ybl Miklós Épitőipari Tervező Szö:""etkezet nevét mondhatjuk. A Buda.-

pesti Bőripari Vállalat Táncsics Börgyára azé,rt kapta ezt a nevet, mert
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az újpesti Táncsics Mihály utcában van. A közlekedési nagyvállalatok

(MÁv, BKV) következetesek üzemeiknek megkülönböztető nevekkel

való ellátásában, am.elyeket főként a munkásmozgalom jeleseitől ko.lcs o-

nöznek: MÁV Hámán Kató Vontatási Főnökség, Landler Jenő Járm(1ja-

vftó Üzem, BKV Fürst Sándor, Kilián György Autóbusz-üzemegység

stb. A ~ üzemegység és áramátalakftó azonban már aligha a

Habsburg-párH grófok és hadvezérek valamelyikére emlékeztet, hanem

a közeli, egykor mindenesetre ezek egyikéről elnevezett Pálffy térre

és utcára, amely már évtizedek óta Bem József nevét viseli. Mint a-

hogy utcanevek őrzik eltOnt intézmények r\ev~t (Lövölde tér, Nagyicce

út stb.), olykor intézménynevekben is megmarad egy-egy régi utca-

név, s ennek csak örülhetünk.

Indokoltan nevezik el a kórházakat, egészségügyi intézményeket

a múlt nagy orvosairól vagy olyan tudósokról, akiknek munkássága a

gyógyÍtást szolgálja: Balassa János Kórház, Országos Korányi Tbc

és Pulmonológiai Intézet,' XIV. ker. Tanács Apáthy István Területi

Gyermekkórháza és Gyermek-szakrendelője, Országos Frédéric Joliot-

Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet. De szerepel

a .kórházak névadói között Bajcsy-Zsilinszky, Korvin Ottó és Szamuely

Tibor is. Ugyancsak indokolt - bár kivételes - sportintézmények el-

nevezése sportemberekről: Komjádi Béla Sportuszoda, Halassi Olivér

Mozgássérültek Sportklubja.

A kereskedelmi és vendéglátóipari intézmények: üzletek, áruhá-

zak, vendéglők, borozók, bisztrók, büfék, eszpresszók, cukrászdák,

valamint a mozik elnevezése valamely történelmi személyiségről több-

nyire másodlagos: a közvetlen névadó az illető személyről elnevezett

utca, amelyben - vagy amelynek közelében - az intézmény található,

mint a Vörösmarty Cukrászda a Vörösmarty téren, a Thököly Étterem a

Thököly úton, a Balzac Étterem a Balzac utcában, a Baross Étterem

a .Jó zs-ef körúton a Baross utca sarkán, aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e th le n FilmszÍnház a Beth-

len Gábor téren, a Bartók Filmsztnház a Bartók Béla úton stb. Lehet

a közvetlen névadó egy másik intézmény is, amely nagyobb motivált-

sággal viseli az illető személy nevét: az Erkel Sz{nházról nevezték el

a közeli Erkel Ruházati Boltot, az Vjpesti Dózsa Sportklubról azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArJj-

pesti Dózsa Kisvendéglőt. A Mátyás Pince dekorációjáról, a rnéry.,' s-

földi Corvin Cukrászdáról még eszünkbe jut Mátyás király, de a Cor-

vin Áruházról és Corvin Filmsz{nházról aligha. Nem egy mozi a korábbi
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előkelősködőWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAid e g e n név helyébe kapott po zitfv, nevelő hatásúnak szánt

emlékeztető nevet, így lett például a Savoyból Vörösmarty, a Fórumból

Puskin, a Tivoliból hangalaki hasonlósággal T in ó d i . A vendéglátóhelyek

nevében még ritkább a tulajdonképpeni emlékeztető funkció. A budai

várbeli Behrám Eszpresszó annak a töröknek az emlékét őrzi, aki a

hódoltság idején először hozott Budára kávét. A Déryné Cukrászda

áttételesen id é z i fel a névadó emlékét: a közeli Horváth-kertben állt

Déryné szobra, amelyet az ostrom tett tönkre. Kedves gondolat volt

Léd.:iról nevezni el egy kisvendéglőt Adyligeten.

Meg kell jegyezni, hogya mozik, vendégiők, cukrászdák stb. ne-

vc'nek megkiilönböztető eleme az esetek nagy többségében nem személynév.

2. Az emlékeztető névadás hagyományos módja a szentekről

való e Ine-vc z ó s , Elsősorban természetesen a kalolikus egyház intézmé-

nyei viselnek ilyen neveket (Felsővfzivárosi Szent Anna Plébánia,

Szent Á(!Qston Lelkészség, Szent Tádé Egyházközség, Szent Erzsébet

Karitász Központ, Országos Magyar CecÜia Társulat) - ezeket az

adatok összeszámlálásánál nem vettem figyelembe, valamint a templom-

cÍmeket sem, amelyeket nem az intézm6nynevek, hanem az épLiletnevek

koz ó sorolok. De gyakran neveztek el szentekről egyéb intézményeket

is, amelyekben papok, szerzeteseI-} apácák m[(ködtek: iskolákat, kórhá-

zakat, gyógyftirdöket, gyógyszertárakat, s ezek egy részében fennmarad:

a név, csak a Szent elem nélkül. A Szent Istvánról és Szent László-

ról elnevezett iskolák nevében az egyházi jelzőt a kír-é.Iyok sorszám-

névi jelzője váltotta fel: 1. István,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. László Gimnázium. A kórházak,

gyógy!iirdők nevében csak a puszta keresztnév maradt (a patikaneve-

ket, sajnos, teljesen eltörölték): Ferenc, István, János, László, Margit,

Rókus (hivatalosan Semmelweis) Kórház; Lukács, Gellért, Imre Gyógy-

ftirdö (az utóbbinak ismertebb neve: Rácfurdő). Ezek a nevek már nem-

igen idézik fel a névadó szent emlékét, legföljebb Gellért, akinek moriu-

mentális szobra is a közelben áll, bár a Gellért Gyógyfurdő és Szállo-

da közvetlen névadójának inkább a Gellért-hegyet tekinthetjük. Közve-

tett névadással van dolgunk a Flórián Üzletközpont esetében, amely a

Flórián térről, közvetve egy valaha ott volt Flórián-szoborrólkapta a

nevét, szerencsésen megőrizvén {gy a teljesen átép{tett, modernizált

Óbudán egy várostörténeti emléket. A szentek nevét viselő nem egyházi

intézmények száma 12, nem egészen 2'}(,-a anyagomnak.
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3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kapitalista. intézménynév jellegzetes eleme a cégtulajd0-

nosnak gyakran a cég alapÍtójának - neve. Az államosftás ezeket

a neveket eltörölte; csak mutatóban maradt meg néhány patinás név,

amely nem annyira a tőkés tulajdonos személyét, inkább a vállalat "ha-

ladó hagyományait" idézi fel: az iparban a Ganz (M!iszer MUvek, Villa-

mossági MGvek, Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár ), Gold-

berger ('I'extilnyomógyár), Láng (Gépgyár), Richards (F'lnomposztá-

gyár), a vendéglátóiparban a Gundel (Étterem), Hági (Vendéglő),~

(Halászkert), Hauer, Ruszwurm (Cukrászda). Ezek a nevek úgyszól-

ván átminősültek emlékeztető névvé: a Révai Nyomdát, az Ernst Múz€-

umot ugyanúgy az alapftó tiszteletére elnevezett intézmények koz é so-

rozhetjuk, mirrt mondjuk a Széchényi Könyvtárt. A Rózsavolgyi Kony-

vesbolt neve annyira összecseng egyrészt a Rózsavölg)'i Parksz!npadé-

val, másrészt az Erkel Ferenc Könyvesboltéval, hogy már csak az

idősebbek ernl.é keznek elödjére, a Rózsavölgyi ZenemGkiadó Rt-ra, a-

melynek alapftója és tulajdonosa egyébként Rózsavölgyi Márk zeneszer-

ző fia volt. A Pilvax Étterem neve egy történelmi esemény emlékétWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAid é z i

fel; a márciusi ifjak kávéháza már 1848-ban sem volt Pillwux Károly

tulajdonában.

A cégtulajdonos neve szerepel néhány megmaradt részvénytársa-

ság, részben vagy egészben kü lfoldí tulajdonú intézmény nevében: Hilton

Szálloda, Neusiedler Pap[rkereskedelmi Részvénytársaság, Wimpassing

Semperit Kaucsuk Kft - ezek között van egyetlen hfrmondója a kapita-

lista társas cég jellegzetes, kapcsolatos szerkezetíl névdpusának: HEtas

és Czjzek Kft. A cégtulajdonos vagy alapÚó nevét tartalmazó intéz-

ménynevek aránya anyagomban alig több 3%-náL

4 1 ; . Az intézménynevek személynévi megkülönböztető elemeinek

negyedik csoportját d {s z {tőn e v e k nek mondhatjuk: csak az a

s zorepirk, hogyacégtáblán - az egykori tulajdonos nevének 10kerü-

lése után - ne pusztán "Vendéglő", "Cukrászda", "Divatáruüzlet" vagy

"X vállalat y. számú üzemegysége" álljon, hanem valami megjegyezhető,

sőt vonzó, vendég- és vevőcsalogató név - elsősorban ugyanis ven-

déglátóhelyek és ruhaüzletek képviselik ezt a csoportot, amelyre nem

is a személynév alkalmazása a legjellemzőbb, hanem a közneveké, jel-

zős főneveké (Kikelet V e n d é g lő , (rj Divat Mértékszabóság stb. ~ P "clÍ-

szftő" személynévi elem 46 esetben női keresztnév vagy becenév, 13

esetben férfinév, amelyből kettő becézett alakú (Marci Bisztró, Miska
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40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Büfé). Női nevet szoktak adrú az eszpresszóknak, cukrászdáknak,

mint POSGAY ILDIKÓ is megállapftotta a krakkói XIII. nemzetközi név-

tudományi kongresszuson (1978.) és a veszprémi 1Il. megye.r névtudo-

mányi konferencián (1980.) tartott előadásában (Ágnes, Angelika, Csibi,

Csilla, Györgyike stb.), talán azért is, mert ezekben hagyományosan

női kiszolgálás van; érthető, hogy női nevük van a női ruházati boltok-

nak és szövetkezeteknek (Hella Kötött- és Divatárubolt, RamonaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFfrom-

kötöttáru Szövetkezet, Csöpi Női és Gyermekruhakészftő Szövetkezet).

A cÚszftő személynévi elemeknek (ahogya kereskedelmi szak-

nyelv mondja: funtázianeveknek) nemegyszer van valami motiváció-

ja. Gyokran egyezik például az utca vagy városrész nevével, ahol az

Lnt é zn órry VU:l, például a Csaba Étterem Rákoscsabán, az ~ Vendég-

lő, Büfé és Cukrászda Pestimrén, a Karolina Eszpresszó a Karolina

úton, a Bendeuúz ABC-áruház a Bendegúz utca közelében; az egyik

Erzs0bct Cukr<Íszda Pesterzsébeten van, a másik az Erzsébet királyné

útján, a Lenin körúti Erzsébet Étterem pedig a korábbi Erzsébet körút

nevét őrzi - a két utóbbi ezért emlékeztető névnek is tekinthető. Né-

hány személynévi összetétel ugyancsak az utcára, városrészre utal:

Lajostanya, Maruit-kert, Mátyáskert, Csabagyöngye, Erzsébetgyöngye

Étterem. ötletes névalakftás a Maya Eszpresszó a Majakovszkij utcában.

Mitológiai, bibliai vagy legendás személyek neve alleggorikusan

utal LlZ intézmény tevékenységi körére: Hermes Áfész, Prometheus Tü-

zeléstechnikai Vállalat, Ikarus Karosszéria- és JármUgyár,· Thália SzIn-

ház, Ádám, Éva férfi- és női konfekció, Nimród Vadászbolt, Hubertus

Étterem (a vadászat védőszentje vadpecsenyéketWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIg é r ) . Ide sorolhatunk

néhány történelmi nevet, amely nem annyira a valóságos személyt, mint

inkább a hozzá fi.{ződőmondát, illetve annak allegorikus vonatkozását

idézi fel: Lucullus Étterem (a római hadvezér az ínyencség megteste-

sÍtöjeként rögződött az évezredes hagyományban), Spartacus Sportklub

Paracelsus Söröző, Casanova Bár·. A Spartacus Kisvendéglő a sport-

klubról kapta a nevét, a Spartacus Eszpresszó azonban merőben indo-

kolatlanul. Az Urárúa Filmszínház valaha tudományos ismeretterjesztő

intézmény volt, amelyhez illett a csillagászat múz.séj árie.k neve; a mozí.-

hoz közel levő Urárúa ÁBC-áruház és Ruhabolt elnevezése már har-

madlagos.

Ugyancsak indokolt, hogy mesealakok: Hüvelyk Matyi, Jancsi és

Juliska, Piroska és a farkas nevét adják a j~tékboltoknak; Hófehérke



egy játékbolt és a gyermekruha-bolthálózat neve, valamint - motiválat-

lanul - egy eszpresszóé, s a Hófehérke-rajzfilm egyik törpéjéről ne-

vezték el a Szundi Borozót. Mesealakokról, irodalmi és operahősökről

más üzleteket és vendéglátóhelyeket is elneveztek; némimotivációtWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle g -

följebb az Ali Baba Eszpresszó, a Róm~ó férfi- és a Júlia nőiruha.-

szaküzlet nevében láthatunk. A ~ ?ilmsz{nhctz és Ét;erem, a Háry

Borozó,' a L'Jd-as Matyi Bisztró, a Szép Ilonka Eszpresszó, a ,Carmen

és a Rigoletto Cukrászda, az Aida RWÜllaboltönkényes, puszta cÚsz!tőnév.

5.. Érdemes szemügyre venni, milyen formában szerepelnek aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZEO'-

mélynevek az intézménynevekben. Az emlékeztető név k':'1et teljes név

vagy puszta családnév, -esetleg puszta keresztnév. A telj-es nevet első-

sorban iskolák, diákotthonok, mUvelődési házak, könyvesboltok nevében

talá.ljuk,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm I g a szfnházak, mozík, könyvkiadók, nyomdák nevében irkább

csak a családnév szerepel (Pl. Bartók Béla Könyvesbolt--Bartók Film-

szinház, Kossuth Lajos Katonai Főiskola "'Kossuth Nyomda, Madách

Imre Glmnázium",Madách SzÍnház, Táncsics Mihály MUvelődési Otthon

.•....•Táncsics Szakszervezeti Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat). Persze

vannak kivételek, különösen ha a nevet nem szoktuk keresztnév nélkül

használni (p l. József Attila Sz1nház) vagy a keresztnév elhagyása fé l-

reértést okozhat (p l. Katona József Sz1nház). Eötvös József és Eötvös

Loránd, Korányi Frigyes és Korányi Sándor emlékezetét a keresztnév

használata különlti el (az Eötvös Klub és Mlivés zeti Együttes az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetemről kapta a nevét); egyedülálló megoldás

a két személy emlékének egyszerre hódoló Korányi Frigyes és Sándor

Kórház. A Széchenyi Gyógyfürdő névadóját a Széchényi Könyvtárétó!

csak az írásmód különbözteti meg; sokszor el is tévesztik az utóbbit.

De akár a Zrinyi Miklós Katonai Akadémia, illetőleg Nevelőotthon, akár

a ,zrinyi Katonai Kiadó, illetőleg Nyomda esetében bizonytalanok va-

gyunk, hogy melyik zrinyi Miklós a névadó.

Puszta keresztnév szerepel emlékeztető névként, amikor a névadó-

nak nincs családneve: a vezérek (Árpá~ Lehel) és a királyok eseté-

ben, bár az iskolák, ragaszkodván a kételem(f névhez, kiteszik a kirá-

lyok nevének állandó jelzőjét (1. István, Könyves Kálmán) vagy a ci-

mernevet (Corvin Mátyás). Figyelemre méltó, hogy női nevek a modern

korban is olykor családnév nélkül rögződnek a köztudatban, s ebben a

formában állhatnak intézménynév elemeként: ilyen a Léda Kisvendéglő,

a Csepel M l I v e k Zoja Bölcsődéje, s az üzletvezetöjéről (Rotschild K.lárWóI)

elnevezett Klára Szalon is.
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· ,.ji nevek eltUrik a nyilvánosság előtt is a becézett vagy félig

_~ . cé zeU alakot, {gy szerepel intézménynévben Bajor Gizi, Jászai Mari,

Geisler Eta, Hámán Kató, Kossuth Zsuzsa. A nehézkes -né képzős

asszonynevet csakWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD é ry n é és Veres pálné képviseli, A névadó dok-

tori ·clmét sajátos módon éppen az orvosokról elnevezett kórházak tar~

ják mellőzhetőnek. ellenben van dr. Bugát P~ dr. Korányi Frigyes,

dr. Jáhn Ferenc és dr. Markusovszky Lajos (orvosegyetemi) Kollégiun,

dr. Pólya Jenő Egészségügyi Szakközépiskola. dr. Münnich FerencZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( m U e gyeterni) Diákotthon.

A vizsgált névanyag összetétele: kevés tulajdonosnév, kevés

szentnév, sok haladó személyiség neve tükrözi az intézményeket fenn-

tartó társadalom szocialista arculatát. (Tanulságos volna az összeha-

sonlÍtás más összetételU, külföldi vagy felszabadulás e lő t t i intézmény-

név-anyaggal.) Az emlékeztető névadás már kialakult, meggyökerese-

dett hagyománynak tekinthető; kiváló személyek emlékét iskolák és· kul-

turális intézmények elnevezésével mindenesetre méltóbban lehet fenntar-

tani, mint a zavaros és zavaró utca-átkeresztelésekkel. Rá kell azorban

mutatni, hogy bizonyos nQv~ket az agyonhasználás, elkoptatás veszélye

fenyeget (BACHÁT LÁSZLÓ is felhÍvta erre a figyelmet "Az intézmény-

nevek jelentéstani problémái" dmU cikkében, NytudÉrt. 83. sz. 53-4); ha

a tiszt1tóból hazahozott ruhánk zsebében cédula hirdeti, hogy a munkát

a "József Attila Brigád" végezte, ez már nem igen gyarapftja a költő

dicsőségét. Van elég példaképül választha.tó személyiség a történelem-

ben, a szellemi élet területén, akinek neve az intézménynevek anyagát

is gazdaglthatná, szlneslthetné. Az allegorikus ctlszltö nevek lehetősé-

gei sincsenek eléggé kiaknázva.

J. SOLTÉSZ KATALIN

A NEMESI ELŐNÉV

A Névtani Értesftö 2. számában (16-8) MIZSER LAJOS foglal-

kozik a predikátummal, a nemesi elönévvel. MegállapItásai részben hé-

zagosak, részben félreértésre adhatnak alkalmat, ezért 40 éves levél-

tárosi gyakorlat birtokában szeretném összefoglalni a nemesi elönévvel

kapcsolatos leglényegesebb ismereteket e .

A nemesi elönév elnevezésböl következik, hogy olyan elönévröl

van szó, amelyet a család- és a személynév elött nemes családok, illetve

azok tagjai használtak.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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