
Feminista kisérletek - avagy, mi is a helyzet

az asszonynevek körül Hévizgyörkön?

Mis15tt a névtani problémákkal foglalkoznék, hadd mutassam

be néhány szóval a települést I

Hévizgyörk község Pest megyében/Budapestt5l 50 km-re a volt

gödöllői járásbsn található. A gödöl15i dombvidéktől keletre. a

Galga völgyében fekszik. Az 5akortól a középkoron át máig ember-

lakta hely volt. Személynévanyagát az 1900 és 1990 közötti id5-

szakban vizsgálom.

1900-ban lakóinak száms 1895 f5, amely 1980-ig fokozatosan nö-

vekszik, akkor 3078 f5. 1990-ben 2.875 lakÓja volt a falunak,

abb511499 n5, közülük 1150 férjazatt. A továbbiakban az 5 név-

választásukkal, névviselésükkel foglalkozom.

Milyenek ie voltak, hogyan éltek a hévizgyörki asszonyok 1900

és 1990 között?

A válaszadásban segitségünkre van egy - a Magyarország felfede-

zése sorozatban megjelent - szociográfia, Órszigethy Erzsébet:

Asszonyok férfisorban c. munkája. (Szépirodalmi, 1986.)

Századunk elején a falubeli férfiakat fó érdekük a városhoz

kötötte, zömmelj ahogy s györkiek mondják: -beszkárdisták- vol-

tak. Pályamesterként, főpályemesterként dolgoztak. Munkarendjük

különbözött a falusiekétÓl, hetenként egyszer jártak haza, a

hosszú távollét ek kiszakitották őket a családi termelőszervezet-

ból. A gezdaságot a feleségak - az asszonygazdák - vették birto-

kukba. F5 bevételi forrásuk a kertészkedés és a piacozás volt.

Sokan hátikosárral, gyalogosan jártak a környéken lév5 két na-

gyobb településr~Aszódra és Gödöllőre.

A 30-as években megélénkült a piacozókedv, amikor a falu

férfiemberei a 8eszkárt után a MÁV-hoz szegődtek. Így általuk

olcsó jegyhez, egyúttal fuvarhoz jutott a család. A hátikosaras,

bőszoknyás hévizgyörki aaszonyok megjelentek a fővárosi piacokon.

Legtöbben a Keleti pályaudvar környékén, a Garayn, a Telekin, a

Halleron árultak.



Századunk ~ásodik harmadára többségre jutottak a faluban a va-

sutassegitséggal megerősödő asszonygazdaságok, termelési módjuk

és munkaszervezetük az egész falura jellemző lett.

Észrevétl'enül, de megnőtt és megváltozott az asszonyok szerepe

is, mivel ők ismerték a kartészkedés, zöldség termesztés és a pi-

acozás fortélyait, ezért egy-egy családon belül kezükbe került

a termelés irányitáaa és szervezése is.

A taz szervezése, megalakitása (a~ely egy rövid, virágzó i-

dőszakot leszámitva sikertelen) újabb férficsapatokat inditott

városi munkára. Változatlanul kedvelt és népszerű munkahely a

MÁv, esetleg a tűzoltóság, igy marad szabadidő a besegitésre a

ház körüli Munkákba.

A 70-es évek közepétől újabb változás kazdődik, a falubeli

asszonyok legtöbbje a fővárosba jár takaritani. Különbusz hoz-

za - viazi őket egy-egy vállalathoz, intézményhez délutánra,

estére. Emellett tovább virágozhatnak acealádok magélhetését,

jólétét biztositó asszonygazdaságok. Van azon a területen is

változtatás: fölállitják az első fóliasátrakat, hogya piacon

már primőr portékákkal jelentkezhesaenek.

Mi a következménye az asszonygazdaságoknak? Matriarchátus?

Nőuralom?

Tettenérhetők-e ennek ~ a faluban általános, de mégaem minden-

napi - női szerepnek a nyomai e névviselésben, a névkultúrában

vagy a névtan valamely területén?

A azázad elejéről nincsenek megbizható adataink a névvise-

lésről. A hivatalos iretokat a hivatali előljárók töltötték ki,

a kor szokásainak, szabályainak megfelelően. Magánlevelek, üz-

leti vagy hivatali iratok készitése nem volt jellemző erre a

községre. Hogy valami biztos támpontunk legyen, máshol kell kö-

rülnéznünkJ Pl.: a születési anyakönyvekben, ahol a bejelentő

gyakran a nagyanya.

Az ő hivatalos megnevezését az anyakönyvvezető jegyezte bs

a megfelelő rubrikákba. de emellett a saját kezü aláirása is

szerepelt.

1900-tól tüzetesen vizsgálva ezeket az adatokat, két nagy cso-

portot külön!thetünk el. Az egyik, ahol az aláirás a férj csa-

ládneve és a feleség keresztneve (legtöbbször becézett formá-



ban), a másik a leánykori név használata.

Lássunk erre példát!

1901-ben Spisák Mária születésekor a hivatalos adatok szerint

a bejelentő a nagyanya "özvegy Spisák Györgyné Sobál Julianna".

Ezzel szemben az aláirás: Spisák Julis, tehát a férj családna-

ve és a feleség becézett keresztneve. A fent megnevezett nagy-

mama bizonyára ezt használte és ezt tartotta hivatalosnak is.

1906-ban Pintér János születésekor a bejelentő hivatalosan az

anyai nagyanya "özvegy Bányánszky Pálné született Nrkva Erzsé-

~' ekinek aláirása: Mrkva Orzsi, tehát hivatalosan is a le-

ánykori nevét használta. Mindkét névtipusra körülbelül azonos

számú példát találunk a század eleji hévizgyörki anyakönyvek-

ben.

Lássuk, hogyan alakulnak az asszonynevek Hévizgyörkön aZ 1990-

_~ személyi nyilvántartólapok alapján!

Előtte fel kell idéznünk, hogy a családjogi törvény 1974-as mó-

dositáaa óta a nők férjhezmenetelük után négyféleképpen visel-

hetik a nevüket (ezt a négy változatot látjuk a táblázaton hé-

vizgyörki példával illusztrálva):

a) a férj caaládneve + keresztneve -né toldással

b) csak a leánykori név

c) a férj családneve -né toldalékkal és a leánykori család

és keresztnév

d) a férj családneve éa a leánykori keresztnév

A római számmal jelzatt korszakok azt mutatják, hogy az

1990-es nyilvántartásban szereplő asszonyok melyik időszakban

születtek.

Az 1. és a II. periódusban születettek valamennyien férjük csa-

lád és keresztnevét viaelik -né toldással. Ez árthető is, hi-

Szen hivataloaan legfeljebb arra lett volna még lehetőségük,

hogy lánykori nevüket megőrizzék.

A III. periódusban születettek körében már megoszlik a névvá-

lasztás. Legtöbben itt is az Al változatot viselik, de találunk

példát a másik 3 névtipusra is. 7,7 % (legtöbben középfokú, e-

setleg felsőfokú végzettséggel rendelkeznek) választotta a ~

tipust. Ketten (0,54 ~) a nyelvmüvelők által idegenesnek és a



legkevésbé ajánlottnak tartott 21 tipust (egyikük külföldi ál-

lampolgárként került a faluba, tehát érthet6, hogy házasságkö-

tése után hazája szokásainak megfele16en viseli a nevét; mási-

kuk fels6fokú végzettséggel rendelkezik). És egy személy (jóma-

gam) döntött úgy, hogy minden változtatás, betoldás nélkül hssz-

nálja továbbra is a lánykori nevét. (Így azután kényes és kinos

történetak tucatjával bizonyithatja. hogy az asszonynevek eltör-

lése bár igen kivánatos gondolat. ~a még utópia.

A IV. korszakban születettek között feltOnőan megváltoztak az

arányok I Az ~ névtipuet nam egészen 60 % választotta, még a ~

tipus képviselőinak száma majdnem 40 %-ra ugrott I A ~ változat-

ra nem volt példa, a 21 tipust egy felsőfokú végzettségű nó vá-

lasztotta.

A ~ táblázat a hévizgyörki házassági anyakönyvi adatokat

részlatazi a választott névtipusoknak megfelelően, 1974-töl. te-

hát e férjezett nők névviselését szabályozó ill. bóvitó törvény

megjelenésétől.

1977-ben kezdődik az ·úttörés·, egy azemély dönt az eddig álta-

lános ~ névtipua helyett e ~ mellett. Ezután kisebb-nagyobb

megtorpanásokkal ugyan, de egyre kedveltebb lett ez a forma.

Olyannyira. hogy 1990-re a legnépszerűbbé válik, az ebben az év-

ben házasságot kötött nőknek éppen a fele választja.

1987-ben találjuk az első példát a 21 tipusra~ A %-ok mind a

három érintett évben 1-1 főt takarnak, akik vagy külföldi ál-

lampolgárok, vagy nam mindannapi hivatást vállaló n6k (egyikük

például teológiát végzett, lelkész).

Táblázatunkból kitűnik az is, hogy s ~ formát senki sem válasz-

totta. Így nemcsak az életükön, de a nevükön is nagyot változta-

tak az 1974 és 1990 között hévizgyörkön házasságot kötött asz-

Bzonyok.

J. Soltész Katalin a IV. Névtudományi Konferencián 1986-ban

(5 évvel eze16ttl) felmérések helyett csupán e tepasztalatra

hagyatkozhat ott , amikor az asszonynevek különböző tipusainak

terjedését emlegette (v.ö. J. Soltész Katalin: Névkutatás és

névkultúra. in: Névtudomány és művelődéatörténat. Szerk.: Ba-

logh Lajos és ördög Ferenc. Bp. 1989. 14.).

Sajnos én sem tudom mihez viszonyitani ezeket az adatokat, mert



ilyen jellegO vizsgálat ra a névtani szakirodalomban nem bukkan-

tam, sőt a KSH kiadványaiban sem találtam olyen adatokat, ame-

lyek módot nyújthatnának az összehasonlitésra.

Így azután nem tudom megállapitani, hogya hévizgyörki asszO-

nyok névválasztásában az utóbbi években megmutatkozó erőteljes

változás összefüggésbe hozhat6-e a falura jellemző - az elősdás

elején felvázolt - női szereppel. Azaz nem tudom, hogy a ~ név-

tipus gyors terjedéeével (smely lehetőséget nyújt a teljes le-

ánykori név megőrzésére. szt csupán egy Új =n! toldalékkal el-

látott névelemmel bővitve) az általánosnál jóval nagyobb mé~ték-

ben vállalják-e személyiségük és személyük megörökitését, megőr-

zését férjhez menetelük után is s hévizgyörk1 asszonyok.

Lehet. hogy ezek a számok nem kiugróak, és egy országosan jel-

lemző tendenciáról van szó, amelyet a hévizgyörk1 asszonyok sa-

játos helyzete esetleg csak felerőait.

Lehet az is, hogy alig, vagy meg aam közelitik adataim az átla-

got. Ismerve a falu szigorú szokásait, konzervativ erkölcsét,

lehet, hogy körQkre sokkal inkább a hagyományos névv1selés a

jellemző.

Ezeket a feltételezéseket csak újabb sdatokkal, más kutatók sa-

gitségével tudom majd megerősiteni vagy megcáfolni.

Amit azonban biztosan tudok: a hivatalos névrendszeren kivül,

a népi névrendszerben nyilvánul meg nagyon sokoldalúan és na-

gyon gazdagon a hévizgyörk1 asszonyok évszázados sorsa.

De - Tisztelt Uraim! Tisztelt Elnök Úri Tisztelt TanácskozásI

- ez már egy másik előadás története.



!..e_~ik E rzsebe t

Feminista kisérletek avagy: mi is a helyzet oz

asszonynevek körül Hévizgyörkön?

szül.
e, b, c, d,

idő
Aszódi Gáborné I Kovács Julionna Aszód1nó Aszódi Julian-
Kovacs Julianna I Kovács Julianna na

1.
1900-20 100 - - -
11.

921-45 100 - - -
lIll.

1946-Q5 91,42 0.26 7,77 0,54

IV.
1966-90 59,09 - 39,40 1,.51

a házas- I n é v t i p.u s

ságkötés
a, b, c, d,

éve

1974. 100 - - -

1975. I 100 - - -
1976. 100 - - -
1977. I 95,24 - 4,76 -I

1976. :69,47 - 10,52 -
1979. 85,71 - 14,29 -
1980. 100 - - -
1961. 100 - - -

1982. 69.23 - 30,77 -
1983. 88,00 - lZ,OO -
1984.

I
89,29 - 10,71 -

1985. 81,49 - 16,51 -

1966. 62,35 - 17,65 -
1967. ! 71,42 - 23,61 4,7ó I
1966. 66,00 - 28,00 4,00

1989. 66,66 - 33,33 - I
1990. 45,00 - 50,00 5,00



.E.!'.!:E.5Ü Erzsébet

Feminista kisérletek

ne"t':'pu"

6zül..L.:.·.. a, b, c, d,

idő
Aszódi Gáborné II<.ovács Juli~nna Aszód1né Aszódi Julian-
Kovacs ;Julianni)

I
Kovacs .Julianna na

1.

~900-20
I

100 - - -
Il.

1921-45 100 - - -
lU.
194&-65 91,42 0,2& 7,77 0.54

IV.

19&6-90 59,09 - 39,40 1,.51

a házas- ! n é v t :i. p u s
aágkötés s, b, c, d,

éve

1974. 100 - - -
1975. I 100 - - -
1976. I 100 - - -I

1977. i 95,24 - 4,76 -
1978. 89,47 - 10,52 -
1979. 85,71 - 14,29 -
1980. 100 - - -
1981. I 1.00 - - -
1982. 69,23 - 30,77 -
1983. 88,00 - 12,00 -
1984. 89,29 - 10,71 -
1985. 81,49 - 18,51 -
1986. 82,35 - 17,65 -
1987. 71,42 - 23,81 4,76

1988. 68,00 - 28,00 4,00

1989. &6,&6 - 33,33 -
1990. 45,00 - 50,00 5,00


