
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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hogy a szegedi tanyavilágból, alsótanyáról /Mórahalom, Zákány-

szék, Rúzsa stb./ származik famíliája, akárcsak a Négyökrd,

KotOgány, Gárgyán, ~attancs, Feketd nevdek. Ha Papdi, akkor

meg inkább fölsőtanyai /balástyai, őszeszéki stb./ az illető.

Ha a Czékus, Gyuris, Maróti vagy Tapodi nevet viseli, akkor

dorozsma1. Igaz, ~, ~, Szirbik -- makai. /Makón nincs

j2 katolikus és igaz református -- mondja a szólás: a Joó ve-

zetéknevdek mind reformátusok, az Igazak katoliktisokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo/ Égető

/Eszter helyett inkább a Lídia kívánkoznék mögé, ahogy a För-

geteg után a Szilveszter; úgy volna igazán jellegzetesen vá-

sárhelyi/, ~, Kotormány, Tárkány, ~ -- ezek a vásár-

helyiek legjellegzetesebb nevei /férfi keresztnévül itt meg

az Ernő a legsajátosabb/. ~, Ilia: tápaie Apró, Forgó, Gyo-

~, ~ - Csongrád és Szentes környéki.

Szőreg legjellemzőbb vezetéknevei: Engedi, Hegyközi, .!Si-
~, Kotlár., Palotás, ~, Szeles és Szóráth. Különösen az

utolsó név viaelőjéről lehet a legkisebb kétellyel megállapí-

tani illetőségét vagy legalább származását.

A Szóráth kétségtelenül a Szórád párja., zöngétlen :vágd

változata /vö. Melich János: Zoerardus. MNy. 1934. ,129-135/.·

Ezen a néven ismeretes a hitvalló, akinek legencfá;iáj;~'!lrpécsi

püspök írta meg. Eszerint Szent István idejében~~lország-

ból jött a Nyitra megyei Zobor bencés apátságba, ,fö~vette az

András nevet, és mint Remete Szent András került b~le az egy-

háztörténetbe. Meghalt 1010 körül /Schütz Antal, S~~ntek élete.

1933. IIl, 71-73/. A Zoerardus, Zorardus latinositott, Zourad

alakban magyarrá lett név Melich szerint a lengyel Swérád-ból

latinoaított Swiradus változata li. m , 132/. Mai lengyel alak-
I ••

ja: Swierad. Osszetétel: előtagja /awój, awoja, swoje, 'sein,

eigen'/, utótagja /rad, zufrieden, gem, lieb, fxoh'/. Eredeti-

leg így hangozhatott: iESwojerad, később iESwe-rad,..JSwéradfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>
I

Swierad.

Az ólengyel ~Swerad-ból a magyar így lett: iESzverád > .

JliSzoverád> ]J;Szoerád> Szovrád > Szo}}!'ád> Szó;ád. Ennek zön-

gétlenülésével Szó~~~, Szóráth.
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A hitvalló nevét hazánkban a 11-16. században kereszt-

névként használták.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA dömösi prépostság egyik szolgáját a

Tolnai megyei Ságón az ll38-i adományl.evél Sourad-nak nevezi

tJ.\'relichi ••fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , 131/. Pais Dezső hívta föl a figyelmet, hogy

egy 1579-ben kelt'pörirat S'ze~intOzYato vagyC:;dato /01"1.

Csató/ Zorad /01"1. Sz.órád/a, (}ömörmegyei De;fter, azaz a Rima-

szombattóldélre eső,Dété!.' ura !RMN;y. II, 2: 287--8/. Ugyanő

közölte a SzórágY,yáltozatát/MNy.1943. 64/.I1YEm változatot
Ila Bálint JGörÍ1Örime,g~e'2: 322/ ny~án Mikes,y $ándoJ';'is kö-

zölt 1605-bol /MNy.195J. 406!. 157B'-ban5z'Órád eló:fordul tö-
rök össze,írásban is",IWfy", 1954. 385/.. " ,"','

A s~őrégi ka'tO:1i~á plébán'j~.anyakünyvében17 49.. július

22-'.éntaJ,áljitk els5 í2>.llkp.',:afr.v'ae-zJ; a n.ev~~: ekkórjegyezték

be az ,elhurtyi;:Tót~l'I1~~ T,ót;hIstv~éa'Szórát,~sébet leá-

nyát. 1158.' ij!ilitw:'lo-@k:er~$'t,elt,ék"me,ga.z elfJ:Ő·azórá~ot 3ző-

'reg'~: ,SzórátaiQt~töt;,'s~~~t;~ éai ,~~"'. Erzs~bétfiát. "
, , ,,~jn~s . ,:~.a.n.Yaltimyv~b51'~ení"d~:ki, , .b ,~ t~l:epiiltek

a' Szórát'ök 'ta lCéaun:bi,.frá$.in~daz~tS.~ó:t-áthOkl Swragre.
D e abbó'l,ll:ogyanév vitu$Ol:MltainakeIn1í teiö~ eló!ordulásai

c~_9E.?nyireÉSz:ak~M~~~~a&rrl~~ G Q m 9 .~~.."Nóg+'.ád·ID:egyére/

uta1nak:~:föÚ-eh~t,o,bog~S~~~hak\iá~\ ak~r' - -n ~ ,szerint

a Heg:~~$iat{/ak;iJme~nevé'vel~, lillaf'üi'editemetó a,í.rke-
re:sztjé.in"t:aliiJ;;kqzt:a:ml~"vaJ.~an:arr9;1.ataji-ól származtak

ide.,.,Ha ,volna tiéfröl.draj Z;;La:tlas$unIt,h:LZön;1á:ea.kiderülne,

hol. el v ~ é T t; még,e Z l' a;V'~:Z$t'é1:fuév,aazzeI, fontos t:elepiilés-
történeti fo,r:tiáshián;1t si'lie:ctUne betölt.enÜllk.•

l 'É T E a L Á s z tó

Magyarországan na.gyjábÓlmár a XVI.. század második felé-

ben kialakult az a szokás, hogy amiko:r a nő férjhez ment,

szeméJ.ynevét !apjátólörökölt caaiádnév f kereaztnév! :felcse-

rélte egy l.1 j névve4 E z l i névváltozás úgy történt. hogy :föl-
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