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ÉrdeklődésseI olvastam Kovalovszky Miklós cikkét a Ma~Jar

Nemzet 1983. május 8-i számában. Megállapításaival szinte tel-

jesen egyetértek~ Egy kérdéskörben azonban némileg más a véle-

ményem, de lehet, hogy ebben is nyitott kapukat dönget-sk. Nem

foglalkozom ugyan jelenkori ubcanévanyagunk gondjaival, de Ko-

lozsvár régi neveit vizsgál va szemembe ötlött, mennyire. hason-

ló gondok voltak Erdély gyarapodó fővá~osában még a múlt szá-

zad végén iso Kovalovszky kifogásolja a sok Kolozsvár ésA! 2 -

lozsvári utcanév-előfordulást Budapesten. Ez pedig olyan ma-

gyar névtípus, amit most már a lakosság felszisszenése nélkül

aligha változtathatunk meg! A kérdést mégis megoldhat juk. Ép-

pen a kolozsvári történeti utcanévanyagban kit1.lnőmegoldások

vannak: Király utca kettő is volt Kolozsvárott: Belsőés I\.ülső

Király utca, Farkas utca szintén kettő: ~ és Külső Farkas

~, ugyanígy volt a várfal ak on belül egy Belmonostor és kí-

vül. egy Kü1monostor utca fez a név részben ma is megvan/. ~

~ még ennél is több volt: Alsó Szén utca, .;;;B~e~l_s;.;;ő;..;S;;.:z_e_'n;;;.._u;;;t=c.::;a

és Külső Szén utca, sőt volt még Felső-Külső Szén utca is 1715-

ből. Volt Külső Közép és a várfalakon belül Belső Közép utca.

Belső Magyar és Külső Magyar utca. A szappanosoknak még gazda-

gabb a névanyaguk, hiszen volt Görbe Szapp~~ utca /valóban

kacskaringós, görbe út volt/, Kőfalsori Szappan utca és Hosszú

Szappan utca, s sorolhatnám a példák sokaságát más magyar aj-

kú városokból. Nem tartom megvetendőnek a hosszú, de az utca

jellegéről is szóló úgynevezett "beszélő utcaneveket". Ezek

hosszúak ugyan, de pontos helymegjelölők, s egyúttal hangula-

tuk is van. Magam az Előpatak utcá-ban lakom Budapesten. Ez

az utca az egyik végében szétágazik, s sok-sok bosszúságot

okoz a taxisoknak és a gyalogos keresgélőknek: egyszerre,egy-

~ Megjelent a Magyar Nemzetben is ugyanebben az évben.
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mássalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApár-huz amo aan két Előpatak utca fut. A pontosabb hely-

megjelölés végett lehetne ~ és ~, vagy Al-Előpatak és

Felső-Előpatak utca, vagy az egyik: csak Előpatak, a másik

Fel-Előpata4 1J.tca.Kicsit furcsán hangzik, de éppen ezért fi-

gyelemkeltő és megkülönböztető.

A Kolozs~ár, Kolozsvári utcaneveket illetően hasonló meg-

oldásra, de semmiképpen sem az utcanév megváltoztatására gon-

dolok. Pl. Kincses KOlozsvár/i/, Fel-Kolozsvár/i/, Al-Kolozs-

vár/il, Közép-Kolozsvár/i/, Bel-Kolozsvár/il, s ha temető is

van a közelben, Kolozsvár-Házsongárdi utca, vagy Kolozsvári

Farkas ,utca, Kol.ozsvári Szép utca, Kolozsvári Torda utca,

Kolozs-Monostori út jól beleiÍlik e közel hatvanesztendős ma-

gyar névadási típusba. Egyúttal olyan névanyagtípusokat ment-

hefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtü n k meg és eleveníthetünk fel, amelyeknek nagyonrányuk van,

s H~l tai Gáspártól Mike.s Kelemenig. Ady Endréig és Karácsonyi

Benóig vagy Kolozsvári Grandpierre Einilig nem egy jelentős író

használ ta őket. E nevek 8zomsz-édainkkal is összekötnek bennün-

ket, hiszen a Monosto~i út nevét évszázadok óta egyaránt hasz-

nálja a magyar és román jObbágy,német kereskedő, szlovák sza-

tócs. S ha nye,lvünk. n.eveink természetes rendszerét megbont-

juk; 'jogosan számolhatunk a.közösség "felhábo.rodásával~ A hosz-

szúság-rövidség fontos érv, de nem egyedül mérvadó. Éppen ré-

gi utcanévanyagunk szól ez ellen. S talán a posta is jobban

örül annak, ha /irányítószám híjánl tíz szótagú utcanévből

ötöt ki tud bet1!zni, mint ha a négy szótaghól kettőt.

S Z A B Ó T • Á D Á M

A S Z Ó R Á T H V E Z E T É K N É VPONMLKJIHGFEDCBA

Vannak nevek, amelyek a magyarság több évszázados belső

vándorlása ellenére még 'ma is szinte teljes bizonyossággal

megállapíthatóvá teszik; hova való viselőjük, vagy legalább

is honnan jöttek szülei, nagyszülei. Ha valaki Förgeteg _

kivált ha még Szilveszter keresztnev1! is - egész biztos,
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