
Sötét-tanya Ta. Tul. m.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/= lakott tanya, tulajdonosa

ragadványnevérőI/. De ez nyilvánvaló mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.nd Lg , az "m." ezt

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~./ = la-

kott 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 eze-

ket 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 ellenórzők-

közzétevők 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 léltQPONMLKJIHGFEDCBAésl élő emberek /családokl szinte teljes veze-

téknév és ragadványnévadattárát adja.

Itt és most csak a tanyanevekról szóltunk. Az egyéb tud-

nivalókat közlik a megyei útmutatók és a Kézikönyv.

BOGNÁR ANDRÁS

KISEBB TELEPÜLÉSEINK UTCANEVEIRŐL

Szép számú földolgozása van már a magyarországi utca-

nev eknek, de ezek mindegyike valamely nagyobb településünk

közterületnévanyagával foglalkozik. Természetes ez, hiszen

csak jelentősebb helységben Van annyi név, amennyi a tanulmá-

nyozást, rendszerezést megérdemli. Öt-hatutcás falu névanyaga
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első pillantásrs áttekinthető, statisztikai földolgozása fö-

lösleges. Általánosan érvényes negállapításokat mégsem tehe-

~~~k kisebb településeink utcanévstruktúrájára vonatkozóan

mindaddig, amíg legalább néh~~y dolgozat be nem mutatja ezek

jellemző sajátságait. Az ef(~e cikke~~ek a sorát szeretném

megkezdeni alábbi munkámmal.

Legelső föladat a vizsgálandó települések kiválasztása

volt, s majdnem ez lett egyben a legnehezebb is. Szerettem

volna az ország különböző területeinek az utcanévanyagát,

-rendszerét is összevetni, s ehhez vidékenként legalább 60--

80 névadat látszott szükségesnek, bár lehetett volna éppen

nagyobb is ez a szám. Nagyjából azonos nagyságú községeket

kellett volna választanom országszerte, de akkor az Alföld

nagyhatárú -- és nagy belterületú -- f~~vainak vizsgálata

teljesen elmaradt volna. ,Ezen kívül tetézte a gondot, hogy

eddig éppen itt kevés még a közzétett jelenkori helynévgyújtés,

s alig van így lehetőség a földolgozó munkára. Végül összefüg-

gő területen gondoltam a vizsgálandó községeket kijelölni,

mert csak így vállaIhatom a teljességre való törekvést, és

csak így képviselhetik a falvak azt az országrészt, ahol el-

helyezkednek.

Forrásként a már megjelenthelynévgyújtéseket használ-

tam. Az alábbiakban sorolom föl a kiválasztott településeket,

adataik közzétevőinek neveit és a kötetben szereplő sorszá-

maikat, illetőleg jelzőszámaikat. Zala megye lenti járásából

/közzétevő: Markó Imre Lehel/l32. Szentgyörgyvölgy, 133. Ma-

rokföld, 134. Csesztreg, 136. Nemesnép, 137. Zalabaksa, 139.

Lendvajakabfa, 140. Baglad, 142. Resznek, 145. Bödeháza, 146.

Zalaszombatfa, 147. Belsősárd, 148. Lentikápolna, 154. Gábor-

jánháza, 155. Szíjártóháza, 156. Külsősárd, 157. Lenti, 159.

Rédics. Veszprém megye tapolcai járás /közzétevő: Gaál Sándor-

né, Király Lajos, Mészárosné Varga Mária/ 10. Taliándörögd,

12. Vigántpetend, 13. Kapoles, 14. Óbudavár, 15. Szentjakabfa,

19. Balatoncsicsó, 20. Monostorapáti, 21. Hegyesd, 22. Szent-

antalfa, 23. Balatonhenye, 25. Tagyon, 26. MonoszIó, 28.

Szentbékálla, 30. Köveskál, 32. Mindszentká1a. Baranya megye
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pécsi Jaras /közzétevő: Barics Ernő, Heilm~~ József, Nedu-

csin Dragut in , Pesti JánOSt ~urós Lászlóné/ 147. Kozármis-

leny, 148. Hásságy, 154. Pécsudvard, 155. Szemely, 156. Olasz,

162. Egerág, 163. Lothárd, 164. Birján, 169. Peterd, 173.

Szőkéd, 174. Kisherend, 175. Belvárdgyula, 178. Szalánta, 179.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NémezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i., 180. Pécsdevecser, 181. Kí.skaaaa , 184. Áta, 187. Új-
petre, 189, Kistótfalu, 190. Vokány. Csepel-sziget /közzétevő:

Hajdú Mihály/ Szigetcsép /1564--1600/, Szigetújfalu /1750--

1790/, Szigetszentmárton /1800--1888/, Szigetbecse /2336--

2354/, Lórév /2362--2376/, Makád /2538--2590/. Heves megye

egri járás /közzétevő: Pelle Béláné/ 3. Balaton, 5. Bekölce,

6. Bükks zentmárt on , 7. Szentdomokos, 8. Vá~aszó, 9. Bükkszent-

erzsébet, 10. Tarnalelesz, ll. Szúcs, 12. Egercsehi, 13. Bél-

apátfalva, 14. Erdőkövesd, 15. Mikófalva. Békés és Csongrád

megyéből, de nyugodtan mondhatom: az egész Alföld déli-dél-

keleti részéről csupán két szomszédos kisebb falu névanyaga

jelent meg /Székkutas és Kardoskút, s ezek is csak a környe-

zőkhöz viszonyítva kisebbek/, mindkettő saját közzétételemben,

Nagy Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán címú kötete /Bé-

késcsaba, 1975./ 71--118. lapjain. /Sajnálattal jegyzem neg,

hogy Inczefi Géza helynevekkel foglalkczó tanulm~~yai -- más,

maradandó értékeik elismerése mellett -- a belterületi hiva-

talos nevek vizsgálatának céljaira nem használhatók./ Sza-

bolcs-Szatmár megye baktalórántházi járás /közzétevő: Iilező

András/ '18.Székely, 16. Ramocsaháza, 4. Laskod, 14. Petne-

ház a , ll. Nyírtét, 7. Nyíribrony, 9. }Jyírkércs, 8. Nyírjákó,

1. Ap agy , 5. Levelek, 3'. Besenyőd, 6. f.1agy.

Összesen tehát 84 falu hivatalosnak tekintett teljes köz-

területi névanyagát dolgozom föl néhány szempontból, de előbb

fölsorolom a fölhasznált neveket vidékenkénti előfordulási

számaikkal. /Természetesen csupán az előtagokat vizsgálom és

nyújtom az alábbi adattárban, s ha különböző utótaggal több-

ször is előfordul egy-egy név valamelyik településen, vala-

mer~yi előfordulását számbaveszem./
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Makádi 1 1
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Marx Károly 1 2 1 4
Mester 1 1
Mezei 1 1
Mikszáth Kálmán 1 1 2
Móra Ferenc 1 1
Móricz Zsigmond. .. 2 1 3
Munkácsy Mihály 2 1 3
Nagymezó . 1 1
Nagykó 1 - 1
Nyárfa 1 1
Nyirtéti - 1 1
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Patak 1 - 1
Pécsi 1 1
Petőfi Sándor II II II 6 9 2 12 62
Piac 1 1
Pozsony 1 1
Pozsonyi 1 1
Rákóczi Ferenc 7 4 6 2 9 1 e 37
Rákosi Mátyás 3 '3
Rét 1 1
Réti 1 1
Rév 2 2
Rózsa 1 1
Rózsa Ferenc 1 1 2
Ságvári Endre 1 1 2 4
Sallai Imre 1 1
Somogyi Béla 1 1 2
Sport 2 2 4
Sugár 2 2
~zabadság 1 2 4 8 1 5 21
Szántó Kovács János 1 1
Széchenyi István 2 3 5
Szegfű 1 1 2
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Sztahanov
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3ztalingrádi
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Vorosilov
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Vdrö ahadsereg
Vdrösmarty Mihály
Vöröszászló
Zalka IvIáté
Zöldfa
Zrínyi Miklós
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1
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1
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1
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1
3
1
1

2 1
1
1
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19
1
4
?
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1
1

1
3
1
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
2
5
5
1
1
1
7

637 név

84

2 1

1 1
1

2
2

1
1

3

89

20

;t.

82 141

6 12

2

Az előforduló nevek fölsorolása azt a látszatot kelti,

mintha gazdag utcanév~~yaga lenne kisebb településeinknek is.

Azonban ha közelebbről megnézzük ezeket a neveket, és a számok

rideg fényével világít juk meg az adatokat, csak egyhangúságot,

szürkeséget talállli'1k.A 84 f a l.ub an 637 elnevezett közterület

van, á t Lag oaan település2:-:.:.-:6::.": .~..._~/~~.~fl ?ze~': ~.e.~_e-!ezeS'e:r9 15-3
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különböző nevet használtak föl, tehát falvanként még kettőt

sem! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy elég sok az egyutcás

falu, s a helynévgyűjtések a hivatalos utcaneveket nem egyfor-

ma pontossággal vették számba. Jóllehet a belterületi térképen

2-3, néhol öt utca nyomvonala is megvan, az adattárban egyet-

len hivatalos név sincs Peterden, Kisherenden, Pécsdevecseren,

s csak egy található Szalántán, Németiben stb. Ugyanakkor Ka-

polcson két Petőfi SándorQPONMLKJIHGFEDCBA124$' 35.1, öt Kossuth Lajos utca

/5., 7., 26., 33., 53.1 van az adattárban, s az utóbbiak közül

legföljebb ket,tó 126. és 53.1 vonatkozhat ugyanarra az utcára.

Szigetbecsén asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlli utca ~ alakban szerepel, s ez személy-

névre enged következtetni, s csak a mutató megnézése után te-

kinthetjük sajtóhibának az adatot Ivagy a mutatót/. Bükkszent-

erzsébeten a Tyúksütő hivatalos utcanév mellett semmi magyará-

zatot nem találunk, csak a tarnaleleszi dűlőnévanyagból derül

ki, hogy az ilyen nevű külterületre vezet az utca. Az egri já-

rás anyagában a hadak népi neve mellett mindenütt az utcanév

szerepel hivatalos névként, így egy-egy utcanév nyolc-tízszer

is előfordul hivatalosként -- természetesen mindig ugy&~arra

az utcára vonatkozóan -- mégis ezzel megnehezítve alaposan az

flyen'típusú vizsgálódáshoz az fu"'lyaggyűjtést.A hivatalos bel-

területi nevek földolgozásához legkönnyebben használható a

baktalórántházi járás névanyaga, azonban a sok 13-31 P~kosi

Mátyás és Szta.Un nevű utca hivatalos névhasználatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1965 és

1968 között legjobb esetben is elgondolkodtató, s azt az ér-

zést kelti a jóhiszemű vizsgálódóban, hogy nem a megfelelő ut-

cajegyzéket használta m~~kájához a közzétevő. IMagam rosszhi-

szemű lévén azt gyanítom, hogy elmaradott, ultrabalos, sztali-

nista volt még akkor jónéhány falu vezetősége vagy inkább ve·

zetóje.1

Természetesen nem szándékozom most a helynévgyűjteménye-

ket, közzétételeket bírálgatni, fölhasználhatóságukat értékel-

ni. Sok ismertetés írásakor eszembe jutott azonban már, hogy

az utóbbi évtizedekben a recenziók alig élnek a bírálat jogá-

val, de nem is találhatják meg könnyen a bírált művek gyöngébb

oldalait egyszeri és egyszerű elolvasáskor a recenzensek.
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Az angol közmondás szerint the proof of the pudding is in the

eating, vagyis a fölhasználáskor derül ki minden adattár érté-

.ke -- és hibája is. Az viszont a magyar névtudomány fejletlen-

ségét, gyermekcipőben járását mutatja, hogy az adatföltárá-

.sokig is alig jutott még el; nagy szintézisek, monografikus

:földolgozások -- tudomásom szerint -- sehol sem kezdődtek.

Az nem lehet ennek magyarázata, hogy nincs, eddig nem volt

:megfelelő mennyiség~ anyag, hiszen a Pesty-féle helynévgyúj-

tés több mint száz éve őriz annyi adatot, amennyiből nem tíz,

_de sokkal több monográfia is kitellett volna a helynévkutatás

:legkülönbözőbb területeiről. Elnézést kérve ezért akitérésért

;nézzük meg tüzetesebben a fönti adattárat!

A falvak utcanévanyagáról eddig azt állapítottuk meg,

:hogy szegényes, egyhangú. A névanyag azonban nemcsak kevés,

:hanem a meglevő is szürke, semmitmondó, egysíkúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Ennek oka az,

.hogy az elnevezéseknek szinte egyetlen indítéka van: az emlék-

[állítás, emlékeztetés. /Jóllehet a két fogalom nem teljesen

:födi egymást, ebben az esetben azonos névadási indítékot föl-

~ételez./ Hatóságaink elfeledkeznek a helynevek elsódleges

:funkciójáról,az azonosításról, amely a tájékozódásnak és tá-

,jékoztatásnak /lokalizációnak/ legegyszer~b és legfontosabb

~alapja, és nagyon sokszor a megbecsülésnek csupán ezt az egyet-

~en módját gyakorolják a nemzeti és nemzetközi munkásmozgalmi

:múlt egyébként tiszteletreméltó és mindenképp felejthetetlen,

jelentős alakjaival, költőinkkel, íróinkkal kapcsolatban. Erre

.az anomáliára először 1lliZŐANDRÁS /kmy. LXV, 198--204/ hívta

:föl a figyelmet, mikor kijelentette: "A belterületi nevek •••

:fő funkciója nem az emlékállítás, eszmékre való emlékeztetés,

hanem a táj ékoztatás ••• és a tájékozódás". Jóllehet ennek

egyik alaptörvényévé kellene válnia a hivatalos utcanévadás-

nak, amelynek irányelveit /"tízparancsolatát"/ igen találóan

:foglalta össze PÉTER LÁSZLÓ /Szeged utcanevei. Szeged, 1974.

58--61/.

A névanyag szürkeségének okairól beszéltemo Megjelenési

formája ennek az egyhangúságnak: a személynevek nagy számmal

való előfordulása az utcanévanyagban. 1mr PÉTER LÁSZLÓ is
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megjegyzi említett munké.iábanQPONMLKJIHGFEDCBA161/: ItVárosaink, községeink.

utcanévanyaga, mióta a spontán, hagyományos, természetes név-

adást a hivatalos elnevezés váltotta föl, arányaiban kedvezőt-

lenül változott meg, a sok személynév a szép természeti nevek

f'ólékerekedett." Jómagam /NévtÉrt. 3. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 - - 3 4 1 ezt kiegé-

szítettem azzal, hogy minél kisebb a település, annál nagyobb

az emlékállítási céllal adott utcanevek, elsősorban a személy-

névi eredet~ utcanevek arányszámao Ezt igazolja nagyjából a

mostani vizsgálódásom is. A 637 utcából 434 168,1 %1 a személy-

névsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí , Eddig csupán Ki skunf ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1egyházán találtam magasabb arány-

számot, 73 %-ot. Ózdon 64 %, Zalaegerszegen 49 %, Orosház~'l1

43 %, Székesfehérváron és Nyíregyházán 32 %, Budapesten 26 %,
Szegeden 24 % a személynévi utcanevek aránya. Már maga ez a

meglehetősen magas arányszám is elgondolkodtató, de megdöbben-

tőbb az, hogy a 434 személynévi utcából 316 1 7 2 ,8 % 1 , majdnem

háromnegyed része tíz személy /Kossuth, Petőfi, Rákóczi, Dózsa,

Ady, József A., Táncsics, Jókai, Arany és Lenini neve között

oBzlik meg , A falusi utcáink fele 1 4 9 ,6 'fo-al tíz ember nevét

viseli 1 Ez akkor sem helyeselhető, ha egyébként a nevek volt

viselői megérdemlik az emlékezetben való megőrzést. IBe kell

vallanom, hogy zavar és bosszant ez az állandó mentegetőzés,

ami egyébként általános a hasonló jelleg~ cikkekben. Ki előtt,

és miért kell mentegetőznünk? Akad olyan, aki föltételezi, hogy

a magyar névtanoaok nem becsülik a magyar történelem, iroda-

lom stb. nagyjainak .emlékét? Miféle régi rögződés okozza ben-

nünk a kisebbségi érzéseket sejtető magyarázkOdásokat? Miért

nem merjük ma sem őszintén kimondani a véleményünket? Mi lesz

ha én most megteszem? Megpróbálom! Nem tartom helyesnek a ma-

gyar utcanévanyagban a Beloiannisz, Marx, Lumumba stb.-féle

nevek előfordulását. Sokallom a Kossuth, Petőfi, Bajcsy-Zsi-

linszky, Ady, József Attila stb. féle utcanevek számáto Csak

olyan településeken t~tom helyesnek az ilyeneket, ahol való-

ban van kapcsolat a névadó és az elnevezett közterület között.

Annak tekintem az illető szobrát is például, de inkább a szü-

lő- vagy lakóházát stb. Mindezt zárójelben írtam, de őszintén

gondolom. Ha merném, és lehetőségem lenne rá; körlevélben
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hívnám föl erre utcaelnevező hatóságaink figyelmét./ Nem hi- '

szem, hogy Kossuth Lajos vagy Petőfi Sándor kultusza kevésbé

lett volna erős és maradandó, ha nem neveznek el róluk utcát

szinte minden faluban. Az összes falusi utcanévnek egyötöde

/20,4 1_a/ kettejük nevét viseli!

Két szempontból közelítettem meg most az utcanévanyagot.

Az első a névadás indítéka. Ennek első és legkirívóbb példája

a személyekről való elnevezés. A másik sem sokkal kedvezőbb

a névstruktúra és a névalakiság szempontjából: az eszméknek

való emlékállítás, emlékeztetés. Elsősorban a névanyagba nem

illeszkedő, alakilag elfogadhatatlan utcanevekről szeretnék

szólni. 1mr többen megállapították, hogya dátum ok /évszámok,

hónapok, napok számainak/, események időpontjainak utcanévként

való használata nemcsak csúnya, körülményes, hanem hibás, meg-

tévesztő is. Az egyre több helyütt alkalmazott számítógépek

nem tudnak különbséget tenni az utcanévben szereplő számok és

a házszámok között, összekeverik azokat, tévesen azonosíta-

nak. A Vöröscsillag, Vöröszászló stb. típusú nevek hosszssak,

írásuk vitatható, bonyolult /különírva személynévre asszociál-

nának esetleg a nem magyar ajkúak, de még később esetleg kö-

zülünk is többen/, hosszúságuk miatt /Vöröshadsereg, Népköz-

társaság stb./ használatuk kényelmetlen, a népnyelv nem veszi

át őket. Legrokonszenvesebbek még az eszmékre emlékeztető ne-

vek közül ~~, Szabadság stb. lenne, de ezek használata

is túlmegy a jó ízlés szabta határokon, s éppen nagy számban

való előfordulásuk miatt válnak közömbössé, veszítik el a

névauás eredeti szándékát.

Az emlékáll{tási, emlékeztetési indítékú utcanevek szám-

adatai val szembeállítottam a természetes módon is keletkezhe-

tett utcaneveket. Ezek között elsősorban az utca milyenségére

vonatkozó neveket /Kis, ~, Hosszú atb./ vettem föl, de ide

tartozónak vélem a E2 és Sugár utcaneveket is, továbbá a funk-

cióval kapcsolat os neveket: Piac, Vásár stb. A természetesFEDCBA
--

névadás legjellemzőbb eredményei az irányt jelölő utcanevek.

Ősi eredetüket a Tihanyi Alapítólevél bizonyítja, s a népi

névhasználatban ma is nagyobb számban fordulnak elő, mint a
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hivatalos nevek között. IFalumbanmost is ~ út vagy utca

néven emlegetik az idősebbek az azóta ö't'~zÖrnevet cserélt

főutcát.1 Mivel ezek az utcák a legjelentősebbek:szélesek"

a központból indulók, hosszabbak, nagyobbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAépü.l.esrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ek állnak

bennük stb., leginkább ezek estek áldozatul az emlékállítási

célú névadásnak, s lett belőlük Kossuth, Erzsébet királyné,

Horthy Miklós, Töröshadsereg, Lenin stb. utca. A megmaradó

-:1 képzős helynevek: egy: része nem mutat reális irányba, csupán

emlékállítás célú volt a névadása, s képzőjét a névtípusba

való beillesztés céljából kapta IKass~i, Pozsonyi stb.l. En-

nek az alakításmódnak a jogo'sságában vita van Mező András' és

én közöttem, jóllehet ez még csak szóban, szakmai beszélgeté-
. .

sekben folyik, s·most kap először írásbeli kifejezést. Véle-

ményem szerint megtévesztő az emlékeztető helyneveknek -i

képzővel való ellátása, helyesebb a vizsgált névanyagban is

föllelhető ~, PozsonY .stb.,forma.' Mező Andr-ás azer-í.rrt a

struktúrába való beillesztés a jobb megoldás. IBármelyik ál-

láspont. melletti és elleni véleményt szívesen közlünk majd.1

A kisebb jelentőségű, közelebbi helységre mutató utoanevek

közül megmaradt néhány a vi:zgg;~l~-:névanyagban /Dörögdi, ~-

~, Henyei, Kővágóörsi stb.l, 'de ezek'Bzam8 iS'k:evésG

A természetes névadáss~l keletkezett utcanevek közül je-

lentősek azok is, amelyek egy-egy kisebb táj egység, falurész,

külterületi határrész, dúlő stb. nevére utalnak. Ezek lehet-

nek irányjelölők./Hegyi, ~"Teleki stb.l, de inkább -i
képző nélküliekQPONMLKJIHGFEDCBAIBozót, ~,~, Farkashát, Liget, Nagy-

~,Nagykő stb.!. Mindkét típusú név utalhat arra, hogy az

utca az adott, megnevezett földrajzi területen van, vagy mel-

lette húzódik. Tulajdonképpen ide kell számítani a Temető,

~, de még az'Iskola, Templom, Gvár, .Tanács stb. utcaneve-

ket is, ha reális a kapcsolat a jelölt .objektum és a jelölő
I

név között. Igy is nagyon kevés nevet sorolhattam ebbe a cso-

portba 189, 13~9 %1, legtöbb et a Csepel-sziget viszonylag

nagyobb falvaiban 130; 36,6 %1, legkevesebbet Békés-Csongrád

még nagyobb településein ll; 2,6 %1.
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A névadás indítéka szerint a harmadik, egyben utolsó cso-

portom a közömbös, pusztán identifikáló céllal adott hivata-

los nevek lettek. Ilyeneket elsősorban nagyobb településeken,

városokban találhat"unk, s jó összeválogatásuk, névbola'osítá-

suk hangulatossá teheti a város egy-egy részének arculatát,

névtani képét. Kisebb falvakban is találni ilyeneket, de las-

san ezek is áldozatul esnek az em1ékállításicélú nevek ára-

datának. Több helyütt is előfordult a Hajnal név, s térképi

tapasztala.tom alapján a keleti falurészbentalálhatók ezek,

tehát a népi névadásnak is lehetnek termékei. Ugyanígy termé-

szetes úton keletkezhetett a~, Hársfa, Akácfa stb. név,

ha van vagy volt valaha bennük a névben jelzett fából netalán

több is. Mivel erre utalást a gylljteményekben sehol sem talál-

tam, a közömbös indítékú nevekhez vettem föl valamennyit. Az

ide tartozó nem nagy számú /24; 3,7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%/ névnek jelentó'srészét

a virágnevek adják /Ibolya, Liliom, Virág stb./o Érdekes meg-

jegyezni, hogy egyetlen állatrievet sem találtam.

Mindezek után nézzük meg táblázatban, vidékenként össze-

sítve a három névadási indítékú csoportba tartozó neveket!

c:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE ~ ~ f liS 'l.~ -t ~ I <II,,?;j~
.!{ 1'1 r? 1 ~ ]a>RQPONMLKJIHGFEDCBA» «

t3~ f J! E ~ ~ ~ 5 É l] E
Emlékállítási célú 77 54 82 47 118 36 110

89,5 71,1 92,1 57,3 83,7 94,7 88,0

6 20 6 30' 17 1 9
6,9 26,3 6,7 36,6 12,1 2,6 7,2

3 2 1 '5 6 1 6
3,5 2,6 1,1 6,1 4,3 2,6 4,8

Természetes név

!
,~
524
82,3 %
89
13,9 %
24
3,7 %

Közömbös indítékú

Vizsgálódásom másik szempontja jelentéstani- volt. Mint

azt Budapest utcaneveinek földolgozásában /Bp., 1975./ meg-

kíséreltem, most is hasonló kisebb jelentéstani kategóriákra

osztottam föl a névanyagot. Természetesen néhány csoportot

adatok híján elhagytam, másokat összevontam. A vidékenkénti

és teljes összevonás után az alábbi táblázatban foglaltam

össze a számadatokat. ISzázalékszámokat csupán a személynevek

esetében adok, ugyanis a többi kategóriába oly kevés adat tar-
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tozik, hogy maguk a számok beszélnek önmagukért, nem mondaná-

nak többet az arányszámok sem.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
z..••.•.RQPONMLKJIHGFEDCBAv ." , . lb.tn. c.s.-~.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH••.••. 1>.-<.5. 51.-Sz. ~

Összes utcanév 86 76 89 82 141 38 125 637

Személynév 66 48 73 40 89 29 89 434
76,7 63,2 82,0 48,8 63,1 76,3 71,2 68,1 %

Magyar személy 66 48 73 37 84 24 80 412

Történelmi alak 47 38 51 29 61 12 58 296

Honfogl.-Árpád-kor 1 1. 2 1 2 7
Korai parasztmozgalm. 4 4 5 6 6 1 10 36
Hunyadiak-török ellenes 2 3 6 2 1 14
Erdély történetéből 1 2 1 4
Kuruc mozgalmak 7 4 7 2 9 1 8 38
Reformkor-szabaságh. 30 25 31 18 31 5 31 171
1918/19-munkásmozg. 3 1 .2 1 9 2 5 23
Helytörténet 2 1 3

Művész 19 10 22 7 23 12 22 115

Költő-író 18 10 20 7 17 II 21 104
Festő-szobrász 2 - 1 3
Zenész-zeneszerző 1 6 1 8

Nem magyar személy 3 5 5 9 22

Német 1 2 1 4
Orosz-szovjet 3 4 9 16
Szerb-horvát 2 2

Földrajzinéveredetű nevek 4 --10.5 12____9 1 3 44_ , ~-- - . ~~--.:;"-._ ~c:'''':'''--~--~~-·~_~·- _

Magyar földrajzi nevek 4 10 - 55 12 9 --1 2 43
Helységnév 1 3 4 3 4 1 1 17
F~lurész, dűlőnév 2 7 1 8 5 1 24
Víznév 1 1 2

Nem magyarQPONMLKJIHGFEDCBAloroszl hn. .;. 1 1

Az emberrel elvont.kapcso-
latban levő nevek 10 4 6 7 30 7 26 90

- -

Keresztnevek 1 3 4
Emberi kapcsolatok a 2 4 7 12 3 10 46
Munkásmozgalmi szó 1 1 12 3 10 27
Államigazgatási szó 1 1 1 4 1 8
Katonai műszó 1 1 1 3
Népnév, népcsoportnév 2 2

Emberi tevékenységre utal 1 6 4 1 12

Ipar, kereskedelem 1 2 2 - 1 6
Közlekedés 4 2 6

Emberi létesítmény lép.1 3 1 2 4 2 12
Szellemi tevékenység
lirod. hősi 2 1 3
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A jelentéstani vizsgálat szerint is a személynevekből

alakult utcanevek csoportja lett az első, de mivel erről már

~öntebb általánosságban részletesen szóltam, arészegységekbe

tartozó névtípusokkal foglalkozom most csupán.

Arányaiban kevésnek tartom a történelmünk korábbi szaka-

szaiban szereplő személyek nevét. Kivételt képez Dózsa György,

akinek harminchatszori név előfordulása kétségtelenül rendelet-

re következett be 1945 után. Itt jegyzem meg, hogy ma ,már nem

tartom megfelelőnek "parasztmozgalmak" cÍIDszó,.'alábeverÚ1iaz

összes par~sztvezér nevét Budai Nagy Antaltól,Áchim L~drásig,

mint följebb említett könyvemben /21/ tettem. A XV--XVI. szá-

zadi parasztmozgalmakat "korai" jelzővel választottam el a

XIX. század végi--XX. század elejiektől, amelyeket "kései"

vagy "újabbkori" jelzővel neveznék meg, de mostani vizsgála-

tomban ide tartozó neveket nem találtam. Száhtó Kovács János

nevének egyszeri előfordulása Székkutason a helytörténeti" ka-

tegória nevei közé került, hiszen hódmezővásárhelyi származá-

sú volt, s Székkutas a volt Vásárhelyi-pusztán alakult önálló

községgé.

A kuruc mozgalmak neveit kivétel nélkül a II. Rákóczi Fe-

rencről elnevezett utcák adják. Legn~pesebb a reformkor-sza-

badságharc időszakából vett utcanevek csoportja. ,Arra a kér-

désre, hogy miért él legnagyobb intenzitással ma is a legszé-

lesebb néprétegekben a szabadságharc eszménye, a történettu-

domány szakembereinek kell megadni a feleletet. A névtudomány

csak megállapítja a jelenséget, esetleg magyarázza azzal, hogy

a múlt század végén, a pOlgárosulás, gazdasági élet nagymérvű

~ejlódésével egybeesett, vagy inkább abból következett a tele-

pülések nagyarányú fejlődése, s ekkor lehetőség volt az esz-

OZ ••••• V.m.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ." " " .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACs.-41.. H.fl\. ?>,-Cs. Sx.-Sz.. 6ss2~

Sporttevékenység 2 2 4

A természet világának szavai 3 1 2 9 2 1 2 20

Növényvilág 2 1 2 8 2 1 2 18

Természeti jelenség 1 1 2

Az utca milyenségére utalók 3 7 1 4 1 2 18
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ményképek neveinek utcanevekben való megörökíté~ére. Azonban

elsősorban nem az újonnan épült utcákat nevezték el Petőfiről,

Kossuthról, hanem a legjelentősebbeket, a falu főutc.áit. Olya.ÍJ.

településeken is megtaláljuk ezeket a neveket, amelyek 1945

után alakultak, épültek, s előbb esetleg egyetlen utca sem

volt a mai falu helyén /Kardoskút/.

Az ellenállás és munkásmozgalom neveit egybevettem az

1918--19-es forradalmak neveivel. Nehezen indokolható ez az

eljárásom, de nehezen választhatók el egymástól a különböző

mozgalmakban tevékenykedő személyek is. Egy-két tiszta eset

/Kun Béla, Bajcsy-Zsilinszky Endre stb./ kivételével ~

~, Fürst Sándor, Hámán Kató, Rózsa Ferenc stb. neve több

csoportba is beillik, Rákosi ~~tyás számára viszont nehezen

találtam volna megfelelőt, s azt hiszem, legjobb lett volna

a róla elnevezett utcák számára egy külön kategóriát alakítani.

Különösen kevés a helytörténeti jelentőségű személyekről

elnevezett utca, pedig legalább ez enyhíthetné a sok személy-

ről elnevezett utcával szemben losszérzését a névtanosnak,

történésznek, hely történésznek.

Az idegen személyek neveizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkozü'L elsősorban a marocí.zmua-

leninizmus két legnagyobbjának jlarx és Lenin/ nevét találjuk

a falusi utcanevekben is. Megdöbbentő, hogy Sztalin neve is

még hány faluban fordult elő az 1960-as években Szabolcs-Szat-

már megyében! Érdekes színfolt a két szerb-horvát utcanév Ló-

réven. A névadókról nem sikerült közelebbi életrajzi adatokat

megtudnom, csak föltételezem, hogy helytörténeti jelentőségű

személyek, s tulajdonképpen az előző kategóriába is beillené-

nek. Leginkább azt találom elgondolkodtatónak, hogy a többi

nemzetiségi községben /amelyek közül számos szerb-horvát és

német falunak az utcanévanyagát földolgoztam elsősorban Bara-

nya megyéből/ hasonló nevek nem fordulnak elő a hivatalos név-

adásban, de a népi nevek között sem.

Meglepően sok /104; 16,3 %/ a költőkről-írókról elneve-

zett utcák száma. Aligha a helyi közigazgatási szervek iroda-

lombarát magatartásának eredménye ez a sok Ady Endre, József

Attila stb. utcanév, hanem itt is inkább fölülről kiinduló
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hatásra kell gyanakodnunk , ~, ~, Móricz Zsigmond és még

talán KrúdyGyula neve is viszont már spontán kerülhetett be

a hivatalos utcanévanyagba. A zenészek-zeneszerzők közül ~

neve emelkedik ki több utcanévvel. Jóllehet a természetes ut-

canevek megőrzéséért és hivatalossá tételéért lelkesedem, eb-

ben az esetben erőszakolt természetességet érzek, minthogy va-

lamennyi Dankó Pista nevét viselő utcában cigányok,laknak. Vi-

tatható ez a névadási gyakorlat: amennyi érv szól mellette,

ugyanannyit ellene is föl lehetne hoznizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

A helynevek utcanévként való használata három okra megy

vissza. Az első kettőbe természetes nevek tartoznak: vagy a

névben jelzett helyre vezet az utca, vagy pedig mellette ha-

lad el, esetleg benne fekszik. Van azonban emlékállítási célú

helynévi utcanév iSG Ezeknek egy részét még a két világháború

között adták a Trianon által elszakított országrészekről, vá-

rosokról, másik részük újabb keletkezésa /Sztalingrád/o A való-

di helyre utaló, -1 képzős irányjelölő utcák neve igen kevés.

'Tájnév, hegynév nem fordul elő az utcanevekben, víznevek közül

is csak a ~ szerepel kétszer /egyik esetben a megnevezett

utcával reális kapcsolat alapján, másik esetben -- Rédicsen

-1 képzővel, minden magyarázat nélkül, s bár népi neve is

ugyanaz, -azemé Lynéví, eredete is lehetséges/.

Az ember személyéveI, társadalmával, közösségével elvont

kapcsolatban levő nevek közül igen kevés a keresztnév, s a

meglevőknek sem lehetett talán az indítéka ez, de a közzéte-

vőnek nem sikerült kideríteni az eredeti okot, a valaha minden

bizonnyal élő személy kilétét. Emberi-társadalmi kapcsolatra

utal a sok ~, Szabadság stb. utcanév, s közülük csak a nem-

zetségi vegyes lakosú Szalántán levő Barátság utcanevet érzem

találónak és indokoltnak. Az államigazgatási szavak közül az

Alkotmány és Tanács fordul elő utcanévként, s ez utóbbi lehet

természetes névadás eredménye is, amennyiben a tanács épülete

valóban az utcában van. A munkásmozgalmi szókincsből a Heves

éa Szabolcs-Szatmár megyei MájusA1 . , Komszomol, ~, ~_

zászló stb. érdemel figyelmet, amelyekhez hasonlók alig akadnak

az ország többi részén.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az emberi tevékenységre utaló nevek közül a ~, ~,

Vasút utcanév legtöbbször természetes névadással keletkezett~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-és sajnálatos, hogy közülük csak néhány maradt fönn. Nagy nye-

resége lett volna utcanévrendszerünknek, ha a mesterségekről

elnevezett utcanevek közül is maradt volna meg néhányo

Az olyan emberi létesítmény, amelyről utcát neveztek el,

mind épület, s noha számuk kevésPONMLKJIHGFEDCBA112/, legértékesebb részét

képezik a névanyagnak.

Valamennyi szellemi tevékenységre utaló utcanév egyetlen

irodalmi hős neve IToldi Miklósi, így tulajdonképpen ez is a

személynevek számát szaporítjao

Az embert körülvevő természetből a legtöbb a növénynév:

fa- és virágnév, egyszer-egyszer fordul elő a Csillag és a

Hajnal utcanév, amelyek közül az utóbbit természeti jelenség-

nek tartom.

Végül az utca milyenségére vonatkozó neveket vettem szám-

ba, s ezek bizony igen gyéren fordulnak elő 117/, közülük is

legtöbb a ~ utca.

Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, amit tulajdonképpen

éreztünk is, de ~mindeüdig.-neJ~_~~"--9IJ.,.:~1:fpnlg-~tanyagunka. bizonyí-

tására, nem tudhattun~ adatokkal alát-ániEisz:t5,il'lZlmondani: ki-

sebb vidéki településeink utcanévstruktúrája szürke, egyhangú,

túlteng benne a személynév, a magasztos eszmékre emlékeztető

közszó. Utcaneveik alapján nincs egyéni, táji jellegzetességük

a kisebb településeknek; nincs hangulatuk, jellemző arculatukfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. I

a magyar falvak hivatalos közterületneveinek. Ugy hasonlítanak

egymáshoz a kisebb községek utcanevei, mint az utóbbi évtize-

dekben tervezett és fölépített lakótelepek, új város- vagy

falurészek.

I

HAJDU MIHÁLY
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