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„A földrajzi nevek keletkezésének módja és vázolt természete a magya-
rázata annak, hogy ezek a nevek a tájban lejátszódott eseményeknek, történé-
seknek, változásoknak elsőrendű emlékei, s így a történeti tudományoknak 
is becses forrásai" — állítja Lőrincze Lajos (Földrajzi neveink élete, Budapest, 
1947. 4. old.) Ugyancsak itt hívja fel a figyelmet a névélettani vizsgálat lénye-
gére és fontosságára, azaz a földrajzi neveknek a való élettel fennálló kapcso-
latára. Szerinte a névélettani vizsgálat célja „rekonstruálni azt a lélektani 
helyzetet, embernek és tájnak azt a kapcsolatát, amely a földrajzi nevek 
különböző formáinak keletkezési alapja, kutatni a változások, elmúlások 
okait, megállapítani azok törvényszerűségeit." (U. o.) 

Jelen dolgozatunk az ilyen vizsgálatok eredményét kívánja bemutatni 
a már megjelent jugoszláviai földrajzinévi adattárak szinkrón anyagából és 
intézetünk archivumanyagából (és mai leíró adatokból). Inkább csak érintjük, 
mint feldolgozzuk a kérdéskört, felhívjuk a figyelmet egy jelenségre, amelytől 
nem mentesek a földrajzi nevek sem, s a névalakok keletkezésének körülménye-
it, használatát és szerepét főleg a gyűjtés közben elmondottak alapján, adat-
közlőink magyarázataival és állásfoglalásával próbáljuk megvilágítani. Azokat 
a földrajzi neveket emeljük ki ez alkalommal a jugoszláviai magyarság körében 
ismeretes és élő, hatalmas névanyagból, amelyekben a társadalmi különbsé-
gekre való utalást véltük felfedezni, s e névtípusok meglétét igyekszünk 
igazolni a Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány területén, ahol történelmi 
igazságok, forradalmak, munkásmozgalmak, sztrájkok, lázadások bizonyítják 
a társadalmi különbségeket, a szegényekre és a gazdagokra való rétegeződést, 
a feudalizmus és a kapitalizmus maradványait, s ahol írók és költők emlé-
keznek meg műveikben hitelesen a társadalmi különbségekről, gyárosok és nagy-
gazdák, bárók és grófok magatartásáról, nincstelen jobbágyok és nyomorgó 
szegények mindennapjairól. 

Témánk csak annyiban új, hogy a földrajzi nevekben, nyelvünk e sajátos 
alakulataiban vizsgáljuk a társadalmi ellentéteket. A nép szemlélete, magatar-
tása a balladákban, népdalokban, népmesékben is mindig jelen van: a társa-
dalmi ellentétekre épülő motívumok megtalálhatók bennük akár részletesen, 
akár csak sejtészerűen utalnak a gazdag-szegény ellentétre, az űr és szolga 
viszonyára, a szegény legény és a gazdag leány reménytelen szerelmére. 
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Elsőrendű kifejezői e társadalmi ellentétnek a szólások és közmondások is. 
„Hogy a közmondásokban valamiféle egységes világnézet vagy filozófia öltene 
testet, azt már csak azért sem mondhatnánk, mert a történelem folyamán 
több különböző osztálynak a nézetei csapódtak le bennük. Noha a legtöbb 
esetben igen nehéz vagy éppen lehetetlenség hitelt érdemlően megállapítani, 
hogy ez vagy az a közmondás melyik társadalmi osztálynak a nézetét foglalta 
szavakba, számos közmondás mégis világosan elárulja a társadalmi kötött-
séget" — mondja O. Nagy Gábor (Magyar szólások és közmondások. Buda-
pest, 1966, 16—17. old.) Állítását átvihetjük a földrajzi nevek azon csoport-
jára is, amelyekben a társadalmi ellentéteket mutathatjuk ki. Az egy tájegy-
ségben, egy közösségben élők alkotta névalakok tanulmányozásából világosan 
kiderül, hogy melyik társadalmi osztály nézete játszott szerepet a név születésé-
ben, melyik társadalmi rendbe tartozik az, akit kigúnyolnak, vagy ki az, aki 
fitymálóan, lenézően viselkedik embertársaival, illetve akinek gőgös maga-
tartása még azt sem engedi meg, hogy szóba álljon a nincstelenekkel. 

Dolgozatunk célja bemutatni azokat a mozzanatokat is, amelyek közre-
játszanak egy-egy ilyen névalak keletkezésében, használatában, továbbélésé-
ben. Csupán a mikrotoponímiai anyagot vettük figyelembe, a települések, 
a városok, a falvak elnevezéseiben nem végeztünk ilyenfajta vizsgálatokat, 
bár tudomásunk van arról, hogy a Vajdaság területén számos ilyen település-
név van (Pl. Isten segíts, Istenkeze, Brazília). E nevek tanulmányozása nagyobb 
körültekintést, alaposabb felmérést igényel. Egyelőre csak a településeinken 
belüli, azaz a kisebb határrészek, szántók, birtokok, utcák, házsorok, háztöm-
bök, lakóépületek nevét vizsgáljuk.Az ilyen nevek gyakran egyfelől a köz-
tudatban elterjedt „szegénynegyed" fogalmát, másfelől pedig a módosabb 
falubeliek vagy városiak rangjához, tulajdonságaihoz, vagyonához fűződő 
különféle névvariánsokat váltják fel. A névalak nyelvi elemeiből néha nehezebb 
kideríteni a társadalmi ellentétekre való célzást, azonban az adatközlők véle-
ménye, a nép magyarázata helytállóan, hitelesen rámutat az igazságra, a 
névalakban rejlő társadalmi valóságra. 

Nagyon sokszor övezi a névalakot tréfa, humor, amely hol durván, hol 
finoman érzékelteti a közösség ilyenfajta hozzáállását a névadáshoz. Megtör-
ténik az is, hogy a név olyan sértő hangzású, annyira leleplezi a valóságot, 
hogy a megnevezett negyedben, utcában élő emberek szégyenlik lakóhelyük 
nevét, hovatartozásukat említeni, esetleg feldühödnek a név hallatán, s vala-
milyen módon tiltakoznak. 

A névadásban több szemoont játszik közre. Az alak, a forma, a ház 
minősége és kiterjedése, a lakosok életszükségleteit kielégítő dolgok, az öltö-
zet, a viselkedés, a légkör, a szagok, mind megjelenhetnek a földrajzi név 
alkotóelemekén t. 

A Nagyutca 

A társadalmi különbségekre való első utalások már a település földrajzi 
adottságaiban, a falunak, városnak a telepítési,illetve építési idejében megtalál-
hatók. A Felvég és az Alvég nem csupán a település irányát, alacsonyabban 
vagy magasabban fekvő részét hivatott jelezni, hanem gyakran arra is utal, 
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hogy kik lakják, kik építettek ott házat, s milyen körülmények között élnek. 
Ezek a földrajzi tulajdonnevek nyilván a legegyszerűbb jelölői a társadal-
mi elkülönülésnek, hovatartozásnak. Manapság már nagyon ritkán találjuk 
meg az Alvég és a Felvég névalakban ezt a különbséget, inkább csak em-
lékeznek az adatközlők, hogy őseink idejében bizony az Alvéget csakis a 
nincstelenek, a szegényebbek lakták, a Felvégen viszont a módosabbak, a 
gazdagabbak, a pénzesebbek emeltek, vagy vásároltak lakóházakat. Moholi 
adatközlőink szerint nagy különbség mutatkozott a felvégiek és az alvégi-
ek között, olyannyira megkülönböztették ebben a faluban a Felvéget az Al-
végtől, hogy le is nézték a Felvégen lakók az Alvég lakosait. 

Ugyanilyen változáson megy át lassan a Nagyutca (Fő utca) megkülön-
böztető szerepe is. A régi felfogás szerint ugyanis, a Nagyutcán csak a nagy-
gazdák, az urak, a módosak lak(hat)tak, s aki ott vásárolt házat, annak tekin-
télye, rangja ezzel emelkedett a falubeliek szemében. Ma már egyre ritkább az 
olyan személy, akinek az a kívánsága és álma, hogy valamelyik falu Nagy-
utcájában lakjon, s hogy elismerést, társadalmi rangot nagyutcai, főutcái 
házával szerezzen magának. Persze, itt-ott azért akadnak még olyan úrhatnám 
családok vagy személyek, akiknek a Nagyutca többet jelent, mint azt az 
útvonalat, amelyik átszeli a falu központját, mert szerintük csak a kiváltsá-
gosok lakhatják. Feltételezhető, hogy ennek a kultusznak a maradványa az 
a régi, de még ma is élő szokás falvainkban, hogy az esküvőre menő jegyes-
párnak vagy esküvőről jövő házaspárnak a lakodalmas menet kíséretében 
feltétlenül végig kell vonulnia a fő utcán, a település Nagyutcáján, mert csak 
így kerülhet az érdeklődés középpontjába. Egyik kishegyesi adatközlőnk így 
emlékezik a régi Nagyutcára: „Itt laktak a leggazdagabbak; a legmódosabbak-
nak vótak itt a házaik. Ódalházak vótak ezek, nagyon kevés a végház. A háború 
előtt itt vót a Nagyutcán a Jungábel-ház, a Frankli Leo háza, a Papp Matyi 
háza, a Szőke Fábi féle ház, a Szőke Húgó háza, a Sípos-ház, a Kertész-ház, 
a Fischer-ház, a Kis doktor háza. Már sokat lebontottak ezekbül az épületek-
bül. A Nagyutcán lakni valamikó nagyon nagy szó volt, mert itt csak a 
gazdagok laktak." 

A régi falu „krémje" 

Adatközlőink állítása szerint régen a falunak mindössze néhány kiemel-
kedő embere volt, ezek képezték a település színe-javát, előkelőségét, ők 
voltak a társadalmi és a politikai élet hordozói, s ők látták el tanácsaikkal 
a lakosságot, a náluk „alacsonyabb rendűeket". 

,A-zelőtt, a régi időkben, a pap, a kántor, a paptanító vagy a kántortanító, 
az orvos — vagy ahogy mi mondjuk: a doktor — még a jegyző volt a falu 
krémje. Űk vitték az életét, űk irányították a falut, űk voltak egyszóval az 
urak, ugye, mikor má nem vót annyi báró, gróf meg ilyenfélék. Mindén rajtuk 
keresztül mént, egymásnak is még a népnek is segítettek, összetartottak, és 
nem is vótak szégényék, mer a falu eltartotta űket. Vagy örökőtek, örökséghő 
jutottak, vagy egymás között nősűtek, összeházasították egymás gyerekeit, 
hogy a vagyon egybe maradjon, ez is úgy vót kicsinálva, kikalkulálták, hogy 
a vagyon né ménjén máshoz, né ménjén széjjel, hanem inkább össze. A köz-
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ségtül is kaptak, ha nem vót nekik elég szőlő vagy föld, azt használták. Ezeket 
a szántókat róluk is nevezték el a régiek, a nép csakis úgy mondta, hogy Tanító-
-főd, Kántor-főd vagy Pap-főd. A házuk is szebb vót, mind a többi, másképpen 
laktak, ugyebár. Vagy a Nagyutcán vagy máshol szép nagy épületbe. így 
vót a jegyzőlak, a paplak, az állatorvos háza, az orvoslakás meg a többi" — 
mondja kishegyesi adatközlőnk. 

Bár nem a legmélyebb, a legkirívóbb társadalmi ellentéteket tükrözik 
az ilyen földrajzi nevek, mégis meg kell őket említenünk, mert egy közösség-
ben kialakult külön társadalmi réteghez, egy külön embercsoporthoz tartozó 
földrajzi fogalmat (földet) nevez meg a lakosság, a környezet, akár illendő-
ségből, akár tiszteletből, akár enyhébb irigységből. Ilyen nevekkel csaknem 
minden magyarok lakta községben találkozunk: 

Pap-föld (Torda) 
Pap-földek (Adorján, Kishegyes, Mohol, Ürményháza) 
Papi-földek (Ada) 
Rácpap-föld (Piros) 
Pap-dűlő (Adorján) 
Papok szőleje (Versec) 
Pap-tanya (Adorján) 
Kántor-föld (Kúla, Bajsa) 
Kántor utca (Adorján) 
Orvos földje (Torda) 
Orvoslakás (Ludas) 
Orvos-progony (Kelebia) 
Jegyző-föld (Piros) 
Jegyzőlak (Kishegyes) 
Tanító-föld (Kishegyes) 
Tanító-földek (Ada) 
E névalakoknak az újabb változata a kúlai Tanár utca. Ebben az utcában 

— mint ahogyan a régi nevek kideríthető tanúsága alapján a Kántor utcában 
a kántor lakott, az Orvos-progonyban az orvos élt—, a tanárok lakásai, házai 
vannak. A ritkább nevek közül való a Kishegyesen emlegetett Pap-fürdő. 
Ebben a fürdőben valamikor más nem fürödhetett, csak a község lelkésze. 
Ez már a mélyebb, a nagyobb társadalmi különbségekre utal, hitelesebben 
tükrözi az emberek közötti viszonyokat, megkövesedett társadalmi ellentéteket. 

Urak, bárók, grófok és kisasszonyok tulajdona 

Az urakra és a szolgákra való társadalmi elkülönülést szépen érzékelteti 
a földrajzi neveknek az a csoportja, amelyikben az úr vagyonára, illetve a 
szolga kevéske földjére utal a névalak valamelyik eleme. Az úrnak a lakóhelyét, 
szántóföldjét, legelőjét, birtokát, kastélyát nevezi el a közösség úgy, hogy az 
összetett névalakban megtalalálható az úr, az urasági vagy az uradalmi jelző: 

Urak szőleje (Pacsér) 
Urasági-birtok (Verbász) 
Urasági-épület (Kisorosz) 
Uradalmi-épület (Kisorosz) 
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Némelyik névben a gazdag tulajdonos vezetékneve vagy utóneve áll 
jelzőként a földrajzi fogalom előtt, de előfordul az is, hogy a teljes névalak 
(azaz a vezetéknév és az utónév együttesen) jelöli a birtokost, vagy pedig 
a tulajdonos beceneve kerül a főfogalom elé: 

Engelmann-birtok (Sveticevo) 
Fernbach-szállás (Pacsér) 
Hartmanné háza (Szabadka) 
Lelbach-dűlő (Angyalbandi) 
Lelbach-földek (Pannónia birtok) 
Szemző-szállás (Bajsa) 
Szömző földje (Angyalbandi) 
Nityin-palota (Szabadka) 
Tanurdzic-palota (Újvidék) 
Szemző István földje (Pannónia birtok) 
Lelbach Gyurika földje (Angyalbandi) 
Lelbach Gyuszi földje (Angyalbandi) 
Lelbach Toncsi földje (Pannónia birtok) 
Géliai út (Kisorosz): Angélia volt a tulajdonos grófnő neve, s az ő birto-

kához vezetett az út. 
Megtörténik az is, hogy a jelző veszi át a jelzett szó szerepét, vagyis a 

földrajzi névalak második tagja elmarad, s csupán a tulajdonos neve jelöli 
a birtokot, a házat, a földet. Pl.: 
Gélia (Kisorosz): A már említett Angélia utónevű grófnő becézett neve 

jelöli a birtokot a grófnő lakhelyével együtt. 
Engelmann (Völgypart): Településrész, régen a közismert Engelmann vezeték-

nevű nagybirtokos családé volt ez a terület. 
Ezekhez a grófokhoz, nagybirtokosokhoz, nagygazdákhoz, gyárosokhoz 

rendszerint valamilyen történet is fűződik. Mint személyek, nagyon ismertek 
voltak a lakosság körében, s akár népszerűek voltak, akár ellenszenvesek, 
a nép mesélt róluk, megtörtént dolgaikat kiteregette, vagy egy-egy hozzájuk 
fűződő eseményt véve alapul elindította az anekdoták, tréfák egész sorát, 
méghozzá olyan lendülettel, hogy az eljutott a környező községekbe is. A 
szabadkai Hartmannéról, a híres csirkegyárosról elnevezett hatalmas ház, 
a Hartmanné háza földrajzi név hallatán az érdeklődő nemcsak tájékozódni 
képes a Petőfi Sándor utcában, hanem e név kiejtésével az adatközlőt, az 
idősebbeket a Hartmannéhoz fűződő történetek felelevenítésére, közlésére 
is rábírhatja. 

„A Hartmanné? Az a Hartmanné csirkegyáros vót. Nagyon sokat mesétek , 
rúla a régiek. A háza a Csirkepiac utcán az a szép nagy két utcára szóló ház. 
Ha bemegyünk má a kapualjba, látszik, hogy milyen cifra, ki vót cifrázva, 
ki vót, ugye, pingálva. Mindent a Hartmanné csinátatott, ű vót az úr, neki 
nem számított a pénz. No, mesélték, hogy egyszer, amikor a piacon vót, mi 
történt. Kijárt a pijacra paraszt szoknyába meg ködmönbe. Olyan katonásan 
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mént, csak úgy dobogott. Hát végigment a kofák előtt és sorba kérdezte, hogy 
mennyibe kerül a tojás. Az egyik tojásos kofa nagyon sokat kért a tojásé, 
vagy csak a Hartmanné sokallta, de ez váltotta ki a bajt. Hartmanné nagy 
mérgesen rákiabált még egyszer: 
— Mennyi? 
A tojásos kofának már nem is maradt ideje, hogy feleljen, mert a Hartmanné 
a kosárba vót. Beleugrott a tojásos kosárba, mind összetaposta a tojásokat. 
Csak úgy ropogott a lába alatt. Alighanem csizmában volt, mert úgy mesélték, 
hogy abban járt. Akkor aztán kilépett a kosárbul, mintha semmi sem történt 
volna. Ráordított a kofára: 
— No most mondja meg, mennyibe kerül a tojás! Hány tojás volt a kosarában? 
A kofa megmondta, és Hartmanné mindet kifizette. Nem számított neki a 
pénz, mert, ugye, olyan gazdag asszony vót. Elment, otthagyta a kofát. Ilyent 
megtehetett, mert sok vót a pénze. Hát ilyen stikliket csinált az a Hartmanné, 
én ezt hallottam." 

A földrajzi nevek egy másik csoportjában a birtokos, a tulajdonos, a 
nagygazda rangja szerepel meghatározó fogalomként. 

Báró földje (Magyarcsernye) 
Báró-föld (Tamásfalva) 
Grófi út (Lukácsfalva) 
Kisasszony-völgy (Bajsa) 
Kisasszony földje (Angyalbandi) 
Nömös-hát < Adorján) 
Nömös-út (Adorján) 
Ezekben a névalakokban is megtörténhet, hogy a főfogalom idővel 

lekopik a névről, s a jelző veszi át a teljes név funkcióját. Pl.: Kisasszony 
''Bajsa): Az a határrész, amely régen a Fernbach-család „kisasszony"-nak 
nevezett nőtagjáé volt. 

Jóval kevesebb azoknak a földrajzi neveknek a száma, amelyek a szegények, 
a nincstelenek házára, földjére, szántójára utalnak. Elsősorban azért nincs 
belőlük annyi, mint az előbbi nevekből, mert a szegények valóban nincstelenek, 
semmijük sincs, vagy olyan jelentéktelen vagyonkával rendelkeznek, ha 
valamihez mégis hozzájutnak, hogy az nem szolgálhat alapul a megfigyelésre, 
a tájékozódásra; esetleg olyan rétegről van szó, amely elüt a falu társadal-
mától, meg a szegényparaszti rétegtől is. Legfeljebb itt-ott akadnak ilyen 
nevek: 

Zsellér utca (Ürményháza) 
Zsellér-földek (Kishegyes) 
Az elsőbbség a névadásban is az urakat, a gazdagokat illette, azoknak a 

kastélyait, birtokait, szántóföldjeit, palotáit, két utcára szóló házait jegyezrék 
meg a névadók, s mentették meg emlékezetükben az utókornak. 
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Az úr és az úri jelentésváltozása 

Az úr köznév és az úri melléknév az újabban keletkezett földrajzi nevekben 
is elég gyakran szerepel jelzőként. A régi névalakokban a mély társadalmi 
ellentétekre utaltak ezek az elemek, mert az így megnevezett tájegységek, 
szántóföldek, szőlők, utcák, sorok, épületek vagy vendéglők csakis a felsőbb-
rendűeké, csakis a kiváltságosoké lehettek. Alázatot, tiszteletet követeltek meg 
az alattvalóktól, a nem az úri rendbe tartozóktól, s az úr a szegénnyel, a 
szolgával bizony nem ült egy asztalhoz sem otthon, sem a vendéglőben, ha 
pedig találkozott vele, megkövetelte a neki kijáró tiszteletet. „Az úr, az úr 
mindig, ha férfi, ha nő, a paraszt az meg paraszt. Az urat tisztelni kellett 
kicsinek, nagynak, fiatalnak, öregnek egyformán. Ha úrral találkoztunk, 
kezet kellett csókolni neki, mindegy, hogy idősebb vagy fiatalabb volt nálunk, 
akár nő, akár férfi, a kezét meg kellett csókolni, ez kijárt neki. Aztán, hogy 
szóbaállt-e velünk, vagy sem, az már az ü dolga volt. Az urak meg a nagyságák 
között is volt mindenféle, egyik jobb, a másik raplisabb, ahogy jött" — meséli 
idős pirosi adatközlőnk, aki sokáig cselédeskedett. Ezt a felfogást őrzi az 
ilyen névalak: 

Urak szőleje (Pacsér) 
Úri-kaszinó (Kishegyes, Kanizsa) 
Az újabb földrajzi nevekből már nem ez a viszony, nem ez a magatartás 

és felfogásjükröződik. Az ilyen nevek mint: 
Úri negyed (Kishegyes) 
Úri utca (Ada, Zenta, Zrenjanin, Kanizsa) 

másképpen és másra utalnak. A gúnyolódás, a csipkelődés csendül ki belőlük. 
Az itt lakók legfeljebb csak visszasírják a régi világot, megkísérelik utánozni 
a régi urakat, esetleg kényeskednek, dicsekednek, vagy felvágnak műveltségük-
kel, tudásukkal, kultúrájukkal, azonban semmiben sem különböznek a tele-
pülés többi lakójától. A közösség ezt megérzi, s ha másképpen nem képes 
kiközösíteni az urizáló, rátarti sznob réteget, kigúnyolja lakóhelyét, kipellen-
gérezi utcáját, tartózkodási helyét. így születnek a különféle gúnyolódó 
ragadványnevek is (Színész Katica, Selyem Margitka, Úri Pistike — Szabadka) 
és az imént említettekhez hasonló földrajzi nevek. 

A Szajánban található Uracsok határrész neve is ide sorolható, mivel 
régen az elszegényedett nagygazdák, letűnt nagyurak megmaradt földjei 
voltak itt. A játszi szóképzéssel formált névalakból a gúnyolódás mellett 
az enyhébb kárörvendés is kiolvasható. 

Forma, nagyság és elhelyezkedés 

A névalakok keletkezésében közrejátszhat a település házainak elrende-
ződése, alakja, formája és kinézése is. Ott, ahol a szegényebbek építenek, nem-
csak a vert fal vagy a vályogból felépített és nádtetős házak nagysága, hanem 
a bejárat, az ablak is jellemezheti a tulajdonos hovatartozását, illetve a kör-
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nyezet viszonyulását az ilyen épületek lakóihoz, az egész lakónegyedhez, 
így pl. a Kukucska településnévvel találkozunk több helyen is (Csóka, Ada, 
Gunaras). 

E névalak keletkezésével kapcsolatos információk hasonlóak, valamennyi 
népi magyarázat a „kukucskál" igéből indul ki, azt igyekszik valamilyen 
módon kifejteni, megmagyarázni a település lakosainak rovására. Az adai 
és a gunarasi Kukucskáról azt tartják, hogy e településrész házain olyan 
kicsik az ablakok, hogy csupán kukucskálni lehet rajtuk. Se nagyobb házra, 
sem nagyobb ablakokra nem tellett az építők zsebéből. A csókái Kukucska 
nevével kapcsolatban az a népi magyarázat, hogy az ott lakók azért szegények, 
mert más egyebet sem csinálnak egész nap, mint kukucskálnak az ablakokon, 
ahelyett, hogy valamit dolgoznának. 

Az egyszerű viskók, függetlenül attól, hogy cigányok vagy magyarok 
élnek bennük, ugyancsak közrejátszanak a névalakok keletkezésében és hasz-
nálatában. fgy válhat a sárból, vályogból összerakott, vakolatlan, nyomo-
rúságos lakást jelentő „putri" köznév földrajzi tulajdonnévvé: 

Putri (Temerin, Feketics, Moravica) 
Putrik (Bácsföldvár) 
Ide sorolhatjuk a csantavéri Kopasz-sor nevű utcát is, amely kopár, 

kietlen, egymástól távoleső házaival a település szegénynegyedét képviseli. 
A Nemes Militicsen ismert Csigafalu úgyszintén ebbe a csoportba kívánko-
zik, mivel kinézésével igazolja nincstelenjeinek lakóhelyét. Apró, egyszerű 
házaival csigaházakra emlékeztet mindegyik épület, s ez is bizonyítja, hogy 
milyen szegények az itt lakók — mondják a település lakosai. 

Ezeknél mélyebb, alaposabb magyarázatra szorul a Kovinban található 
Auschwitz új lakónegyed. Az adatközlők szerint ezt is egyszerűbb emberek 
lakják, s nem volt pénzük szebb, magasabb házak építésére. Kicsi, földszintes 
barakkora emlékeztető házikókat építettek ide egymás után, s ezek szürkesége, 
egyformasága, egyhangúsága, alacsony volta a haláltábor képét idézi a kör-
nyék lakóiban. 

Az ilyen névalakok gyakran sértőek, ellenállást, ellenszegülést váltanak 
ki azokból az emberekből, akiknek lakóhelyét jelölik, kihalásukra azonban 
nagyon ritkán kerül sor, vagy csak hosszú idő után váltja fel egy másik név 
a nem kívánatost, a népszerűtlent. 

Sanghaj és Vietnam 

Megtörténik az is, hogy a város peremén épülő, vagy a falu szélén csepe-
redő település a már ott lévő kocsma nevét veszi át. Ez a kis csárda, mint 
fontos létesítmény, központi hely az új városnegyedben és a falu szélén, ki 
tudja, mikor és hogyan épült fel jóval a település benépesítése előtt, azonban 
időben elkészült, hogy aztán találkozóhelyül szolgáljon az újonnan jötteknek. 
Sajnos, legtöbbször kétes hírű kocsmává válik, melyben gyakoriak lesznek 
a veszekedések, verekedések, bicskázások, szurkálások. Elmérgesedett emberi 
viszonyokat, mély társadalmi ellentéteket, féltékenységi botrányokat tisztáz-
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nak az ilyen kocsmákban, s nem csoda, ha az érdeklődés középpontjába kerül-
nek. A lakosság mindezt kihasználja a névadásban is, s ha megfelelőnek tartja 
a kocsma nevét, akkor a környékre is átruházza, ha nem, akkor új nevet ad 
az új településnek. A kocsma is és a település is olyan távoli országok, városok 
nevét kapja, ahol régebben, vagy éppen abban az időben, amikor a névadás 
történik, harc van, háborúznak, forradalom áll. Különböző információs 
utakon eljut a lakosokhoz ez az érdeklődés középpontjában álló név, s azonnal 
felhasználják környezetükben mint különös hangzású s viharos múltjáról 
vagy jelenéről ismert helynevet. Ilyen pl.: 

Sanghaj (Újvidék, Zenta) 
Vietnam (Kula) 
Korea út (Kelebia) 
Szingapúr (Bajsa) 
Szodoma (Moravica) 
Lebuki csárda (Kisorosz) 
Buki (Kisorosz): A Lebuki csárda környékén húzódó határrész, amelynek 
nevét felhasználtak gúnyolódásra is: Megyek a Bukiba, azaz keresem a 
vesztemet, mivel a Bukira, mint kétes hírű nyomortelepre néztek, s a 
kocsmát is csak szegények látogatták. 

A létfenntartás 

A fűtés, a tüzelés mint a létfenntartás egyik fontos tényezője megjelenik 
a földrajzi nevekben is. Nem mint mód, mint fontos szerep vagy cselekedet, 
hanem közvetett úton. A fűtőanyag, a tűzrevaló neve, minősége mutatja meg, 
milyen tehetősek, illetve mennyire szegények egy-egy utca, egy-egy telepü-
lésrész lakói. Persze, leginkább alaptalanok az állítások, a földrajzi névalakba 
került tűzrevaló-nevek nem a megfigyelés eredményeként kerülnek a névalakba. 
Inkább a lenézés, a csipkelődés fokozásának a célját szolgálják. A köznapi 
tréfálkozások közepette is hallunk ilyen megjegyzéseket a sokat késő vonatok-
ról: „Talán szárral fűtik a mozdonyt? Ezt a vonatot venyegével fűtik. Biz-
tosan csutkával fűt a mozdonyvezető. A város, a falu szegény negyedeinek meg-
nevezésére a „csutka" köznevet alkalmazzák, leginkább ez a szó szerepel a 
szóösszetételben vagy jelzőként a főfogalom mellett a névalakban. Az adat-
közlők mindenfelé arra hivatkoznak, hogy az ilyen településrész, lakónegyed, 
utca lakói olyan szegények, hogy szénre, fára, fűtőolajra nem telik nekik, 
hanem csutkával tüzelnek. 

„Ez, itten d, ittend a kaszárnya mögött, nem is olyan kis rész, ez a Csut-
kafalu. Ismerek én is sokat onnan, ott lakott az öreg Csiha, a Pinkáék, a 
Pinka Roza néni még a Pinka Pista bácsi, a Pista bácsinak ott vót a szőlője 
a Gulyásék szőlője mellett a vasúton át, a temetésin is vótam szegény Pista 
bácsinak, vérmérgezésbe halt még, akkor azt mondták, hogy farkasgörcs, 
egy drót megszúrta a talpát, abba halt meg. Úgy mondták a régiek is, hogy 
a Csutkafaluba nagyon szégíny, ágrulszakadt emberek laktak mindig. Kis 
házakat csináltak, űk maguk verték a falakat, vagy vájkot vertek, és abbul 
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építettek. Még amikó olyan nagy telek vótak, ezek akkor is csak csutkával 
tüzeltek, azt mondták, nem jutott nekik szénre vagy fára. A csutka ugye az 
jó ég, de csak addig van meleg, ameddig ég, ameddig rakod, utána bizony 
kihűl a sporhét vagy a kályha egykettőre. így maradt rajta azon a környékén 
a Halasi úti kaszárnya mögött, hogy Csutkafalu." Ilyen még: 

Csutkafalu (Györgyén) 
Csutka-progony (Kelebia) 
A moholi határban található a Csutkaszenes kovács tanyanév. Ez a tanya 

ugyancsak azért vált a tájékozódás kiemelt pontjává, mert gazdája, a kovács-
mester, a többi kovácstól eltérően csutkával tüzelt, így melegítette a vasat. 
Hogy ez mennyire felel meg a valóságnak, azt nehéz lenne kideríteni, viszont 
a környékbeliek azt állítják, hogy ragadványnevét, s tanyájának a nevét is 
a szegénységéről, a csutkával való hevítésről kapta. 

A csutkafalusiakat azonban nem csak a névvel bélyegezték meg. Rend-
szerint lenézően nyilatkoztak róluk, a Csutkafaluban lakó legénnyel nem 
szívesen ment a leány bálba, a csutkafalusi lányoknak pedig nem szívesen 
udvaroltak a legények. Gúnyolódás is van ebben az elnevezésben a szegények, 
a nincstelenek iránt. A csipkelődés már a gyermekek között megkezdődött. 
Gyakran hallhattunk ilyen szurkálódásokat a Csutkafaluban lakók számlájára: 
„Te is a Csutkafaluban laksz? Én ott nem laknék semmennyi pénzért." „Te 
csutkafalusi, mit keresel itt?" „Nem játszok én avval, aCsutka-progonyba lakik, 
menjen oda!" „Lóg belüled a csutka, te csutkafalusi!" 

A földrajzi név előfordulásainak helyén a „csutka" mindenütt a lemor-
zsolt kukoricának a csutkáját jelenti. Száraz állapotban ez jól ég, jó parazsa 
van, de a meleget nem tartja sokáig. 

Az ételek fajtája és minősége is gyakran jellemző vonása lehet a szegény 
ember, a nincstelen életének. Nemegyszer hivatkoznak az adatközlők arra, 
hogy a szegényeknél szinte változatlanul „bab, krumpli, káposzta" és újra 
csak „bab, krumpli, káposzta" kerül az asztalra. Sőt, ez még a ritkább esetek 
közé tartozik, ennél gyakoribb a „krumpli meg. kenyér" mint főeledel emlege-
tése. A krumplitól, babtól és káposztától aligha akad jobb ételre pénze a 
szegénynegyed lakóinak, s mivel mindenik ételnek megvan a sajátos szaga, a kör-
nyékbeliek azt állítják, hogy ezt átveszik az emberek is. Az adatközlők állí-
tása szerint egyesek annyira lenézik az ilyen szegénynegyedek lakóit, hogy 
nemcsak gúnyneveket adnak nekik, hanem ha találkoznak velük, el is for-
dulnak, mert azoknak „elviselhetetlen szaguk van", az úgynevezett „szegény-
szag". Ilyen felfogásnak köszönhetően születhetett az egyik szabadkai sze-
gény településrésznek a neve: Krumpityó (a krumpli köznév továbbkép-
zésével). 

„A Bajai-temető mellett, a Krumpityóba elég sokan laknak. Egész 
utca az, de nem is egy! Valamikó ott nagyon szegény emberek laktak. Sok 
gyerek vót, kis földes házakba laktak, sáros vót az egész környék. Alig vót 
kitéglázva valahun az utca, a ház eleje meg éppen sehun se, legföljebb, ha 
hordtak oda slagot, vagy hamuval föltőtötték, akkor egy kicsit jobban le-
hetett arra járni. Azt mesélte a nagymama, hogy csak krumplit ettek, hogy 
jobbára a hajába krumplit főzték, apraja, nagyja, mind csak azt ette. Látni 
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lehetett, ha kiszaladt egy kisgyerek valamelyik házbul, hajába főtt krumpli 
vót a kezébe, azt majszolta. Talán nem is nagyon látogatták üket, mert nagyon 
lenézte mindenki az egész Krumpityót. Ha valaki veszekedett, akkor azt 
is kiabálta, hogy „Mit gondolsz, én nem a Krumpityóbul gyüttem" vagy „Nem 
születtem a Krumpityóba" meg „Nem neveledtem a Krupmpityóba." 

A Bajmok határában található Zsíros negyed, illetve Zsíros kráj telepü-
lésrész neve is azért keletkezett, mert az ott lakók annyira szegények voltak, 
hogy sohasem tellett nekik zsírra — állítják a bajmoki és kisboszniai adat-
közlők. Ugyanakkor azonban találkoztunk olyan vélemenyekkel is, hogy e 
névalak megléte és használata nem a zsír hiányának köszönhető, hanem az 
ott lakók kinézésének. Azt állítják róluk, hogy mindig zsírosak, piszkosak 
voltak, nem szerettek tisztálkodni. Bármelyik állítást fogadjuk is el, minde-
gyikben egy társadalmi réteg iránti magatartás, lenézés van, a névadó állás-
foglalása tükröződik a földrajzi névalakból. 

Munka- és életkörülmények 

A szegények, a nincstelenek sorsára, munkájára, életkörüményeire is 
vonatkozhat egy-egy földrajzi névalak. Tordai gyűjtőnk, Belovai Margit 
a Muszáj, Kismuszáj, Nagymuszáj és Muszáj-árok nevek eredetét kutatva 
ezt jegyezte le adatközlőitől: 

„A Muszájba mindön embörnek három napot ingyen köllött dógozni. 
A gróf embörei az uccárú lóháton szólítgatták, adták ki a parancsot, hogy 
ki mikó köteles ingyen dógozni. Aki elmaradt, azt mögbüntették." 

„Mindön családnak két hold földet ingyen köllött mögmunkáni, innen 
a Muszáj név." A Muszáj, a Kismuszáj és a Nagymuszáj földterület, a Mu-
száj-árok pedig e szántók végében húzódik. 

Hasonló okok játszottak közre a moholi Erzsébet-sziget népi névvál-
tozatának keletkezésében is. Ezt a szigetet a nép inkább Kombiné-sziget 
néven emlegeti. A Holt-Tisza és a Tisza között terül el a bánsági oldalon. 
Azt mesélik, hogy szegény emberek kaptak itt parcellákat, s raeyon sokat 
kellett dolgozniuk, hogy rendbehozzák, termővé tegyék őket. A nehéz munka 
megviselte az embereket, izzadtak, csorgott róluk a verejték. Hogy könnyít-
senek magukon, „gatyára, kombinátra vetkőzve, verejtékezve" dolgoztak, 
így maradt rajta a területen a női alsónemű köznévvel alkotatt név. 

Ugyancsak Moholon találkozunk a Reménytelep földrajzi névvel, amely 
egy újabban keletkezett települést jelöl. A rév alakjának keletkezéséhez 
azt a magyarázatot fűzik a lakosok, hogy itt szegény, nincstelen moholiak 
kaptak házhelyeket, s azt ígérték nekik, hogy csak egy ideig laknak itt, tehát 
ez csak ideiglenes lakóhelyük lesz. A lakosok reménykedtek is, hogy nem 
kell ott maradniuk és sokáig éltek azzal a gondolattal, hogy elköltözhetnek 
ebből a távol eső falurészből. Az ígéretből azonban nem lett semmi, s az 
ottaniak még ma is csak reménykednek. 
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Tréfa, irónia és humor 

A tréfás névalakok gyakran fednek társadalmi ellentéteket Ha nem 
is tanúskodnak mindig nagy különbségekről az ilyen nevekkel -ellátott tanyák, 
utcák, lakónegyedek vagy telepek, a bennük lakók maguk váltják ki a kívül-
állókból a tréfálkozást, az incselkedést. Rendszerint magatartásukkal, be-
szédükkel, beképzeltségükkel, öltözetükkel, köszönésükkel, szélsőséges fel-
fogásaikkal különülnek el egy olyan embercsoportba, amely a többieknek 
nem tetszik. Megtörténhet az is, hogy egy letűnt világ személyeit, jelleg-
zetes figuráit utánozzák, s ezért közösítik ki őket a többiek A ragadvány-
nevek, mint pl. Édesszájú Gróf Pisti, Tiszteletes ángyi, Selyem Katica, 
Geróf Pali (Szabadka) ugyancsak ezt igazolják, azonban a közösség nem 
mindig marad meg a ragadványneveknél, néha továbbmegy, s az egész vá-
rosrésznek, falurésznek nevet ad. Például: 

Tessék utca (Bajmok): Tisztviselők és tanítók lakják. 
Gróftelep (Zenta): Úrhatnám polgárok lakják. 
Kezét csókolom utca (Zenta:) Új településrész finomkodó lakosokkal. 
Kezétcsókolom utca — Szagos utca (Kanizsa): Úrhatnám polgárok lak-
nak benne. 
Dolláros-szállás (Völgypart): Gazdája könnyen dollárhoz jutott. 
Az utóbbihoz adatközlőink ezt a történetet fűzték: „Égető Vica, moholi 

születésű asszony valamikó Amerikába élt férjivel. Egy alkalommal utaztak, 
s hát kiesett a vonatbul. Vica, a felsége életbiztosítás fejibe nagyon nagy 
összegét kapott. A pízt mind dollárba fizették ki neki. Az özvegyén maradt 
Vica visszagyütt és itt telepedett még a Parton. Megvette az egyik Raffai 
szállást, és dollárokkal fizetett. De még a vásárlás után is nagyon sok dollárja 
maradt, gazdag vót. A nép pedig elnevezte Dolláros Vicának, a szállását 
Dolláros szállásnak, s az rajta is maradt." 

Kanizsa földrajzi névanyagában egy sajátos névalak, a Tapsikolt-földek 
vonja magára a figyelmet. Papp György kéziratában találjuk, s a hozzá fű-
ződő népi magyarázatot is sikerült lejegyeznie a gyűjtőnek. így tudhatjuk 
meg, hogy ezeket a földeket 1945 után, az agrárreform idején elvették a 
nagygazdáktól és szétosztották a szegények kö?ött. A kisajátítás örömére, 
illetve a kiosztás pillanatának felbuzdulására a kanizsaiak tapsolással, „tap-
sikolással" fejezték ki boldogságukat és megelégedettségüket. Ez a magyará-
zat, akár megfelel a valóságnak, akár nem, szép példája a névadásnak. 
Szokatlan voltát nemcsak a befejezett történésű melléknévi igenév haszná-
lata mutatja, hanem az a finom, alig érzékelhető humor is, amely a megelé-
gedést, a szegény rétegek véleménynyilvánítását idézi. 

E névhez hasonló a csókái Illancs névalak, amely a régi majornak s a 
hozzátartozó területnek a földrajzi neve. Az adatközlők állítása szerint eb-
ben a majorban igen sok nincstelen zsellér élt. Olyan keserves és elvisel-
hetetlen körülmények között éltek és dolgoztak, hogy kénytelenek voltak 
megszökni onnan, azaz „elillantak". Nemcsak az igekötő nélküli ige, de 
ennek a ritka képzővel való továbbformálása is hozzájárul a névalak nem 
mindennapi hangalakjához és jelentéséhez. 

A temerini Hatrongyos határrész ugyancsak a szegényeké „A hat előtag 
'sok' jelentésben a föld sok szegény gazdáját jelzi. Tréfás földrajzi név, 
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szegényes földet, házat jelöltek vele" — mondja Inczefi Géza (Földrajzi 
nevek névtudományi vizsgálata. Budapest, 1970. 174—175. old.) 

Mindegyik itt említett név a maga nemében társadalmi képe is egy 
közösségnek, egy közösség gondolkodásának, a valósághoz való viszonyának 
és az anyanyelv adta lehetőségek sokoldalú kihasználásának. 

A nevek alaktani és jelentéstani vizsgálata 

A kölönböző révcsoportok összefoglalása után megállapíthatjuk, hogy 
a társadalmi ellentéteket tükröző földrajzi révanyagban vidékünk igen gazdag. 
Egyes nevekben szembetűnő az ellentétekre való utalás, de vannak olyan 
névalakok is, amelyekben csak halványan mutatkozik meg ez a viszony, 
és csak az adatközlők bővebb felvilágosításai, magyarázatai nyomán alakul 
ki a társadalmi kép. A tanulmányozott nevek adattára a következő.: 

Alvég 
Auschwitz 
Báró-föld 
Báró földje 
Buki 
Csigafalu 
Csutkafalu 
Csutka-progony 
Csutkaszenes kovács 
Dolláros-szállás 
Engelmann 
Engelmann-birtok 
Felvég 
Fernbach-szállás 
Gélia 
Géliai út 
Grófi út 
Gróf-telep 
Hartmanné háza 
Hatrongyos 
Illancs 
Jegyző-föld 
Jegyzőlak 
Kántor-föld 
Kántor utca 
Kezétcsókolom utca 
Kisasszony 
Kisasszony földje 

Kisasszony-völgy 
Kismuszáj 
Kopasz-sor 
Krumpityó 
Kukucska 
Lebuki-csárda 
Lelbach-dűlő 
Lelbach-földek 
Lelbach Gyuri földje 
Lelbach Gyuszi földje 
Lelbach Toncsi földje 
Muszáj 
Muszáj-árok 
Nagymuszáj 
Nagyutca 
Nityin-palota 
Nömös-hát 
Nömös út 
Orvos földje 
Orvoslakás 
Orvos-progony 
Pap-dűlő 
Pap-föld 
Pap-földek 
Pap-fürdő 
Papi földek 
Papok szőleje 
Pap-tanya 

Putri 
Putrik 
Rácpap-föld 
Reménytelep 
Sanghaj 
Szodoma 
Szagos utca 
Szemző-szállás 
Szemző István földje 
Szingapúr 
Szömző földje 
Tanító-föld 
Tanító-földek 
Tanurdzic-palota 
Tapsikolt-földek 
Tessék utca 
Uracsok 
Uradalmi épület 
Urak szőleje 
Urasági birtok 
Urasági épület 
Űri kaszinó 
Űri negyed 
Űri utca 
Vietnam 
Zsellér-földek 
Zsellér utca 
Zsíros negyed 
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Ha a két fő jellemző vonás, a szegénység és a gazdagság alapján osztá-
lyozzuk a neveket, akkor ismét kétféle névtípust kapunk. Egyiket pl. a Zsellér-
földek, a másikat a Urak szőleje névalak képviselheti. A társadalmi ellen-
tétek azonban nemcsak a szegénységnek és a gazdagságnak a fogalmára 
utalnak a nevekben; egyéb okok is közrejátszhatnak. Egy-egy szakma ki-
emelése, s a hozzá fűződő nagy remények, egy másik szakma rovására, a 
rangnak és különféle fokozatainak a hangsúlyozása az alacsonyabb rendűek-
kél szemben, az úrhatnám polgárok magatartása, beszéde, az egyszerű em-
berekkel, a természetesen viselkedőkkel ellentétben, mindez kiválthatja a 
névalakok különböző típusainak keletkezését és használatát. így azután 
kénytelenek vagyunk mi is különbséget tenni a névalakok között. Jelentésük, 
értelmezésük segítségével több csoportra oszthatjuk őket, s ez lehetővé teszi 
számunkra a további vizsgálódást és megkönnyíti a vidékünkön előforduló 
társadalmi ellentéteket tükröző névalakok jelentéstani vizsgálatát. Lássuk 
a további osztályozás lehetőségét! 

1. A földrajzi adottságok 

Egy falu, egy város, egy település földrajzi fekvése bármennyire ked-
vező is, mindig akadhat benne olyan rész, olyan terület, amelyiknek a töb-
bihez viszonyítva hátrányosabb a földrajzi fekvése. Vagy alacsonyan fekszik, 
vagy talajának minősége gyengébb, rosszabb, esetleg nedves, lápos, vagy 
nagyon távol esik a központi településrésztől. Ilyen helyen a szegényebbek 
kapnak vagy szereznek házhelyet, s itt építik fel egyszeiű házaikat. Ezeket 
a részeket nevezik el aztán sajátos fekvésük szerint, s hozzájuk viszonvítva 
a többi terület előnyösebb, magasabban fekvő, egészségesebb része a tele-
pülésnek, így esetleg központtá is válhat. A földrajzi adattságokat tükröző 
helynevek közrejátszhatnak a földrajzi nevek olyan típusainak kialakulá-
sában, amelyekből társadalmi ellentétek olvashatók ki. Adattárunkban ilyen 
nevek pl. a következők: 

Alvég 
Felvég 
Nagyutca 

2. Vezetéknév, utónév és becenév 

Vidékünkön valamikor nagyon sok nagybirtokos neve forgott a köztu-
datban. Az idősebbek még ma is emlékeznek a Szemzőkre, a Lelbachokra, 
a Dungyerszkiek, a Tanurdzicok és a többiek nevére. Ha nem is éltek a 
birtokaikon, nem is dolgoztak vagy cselédeskedtek náluk, de hallottak róluk, 
ha mást nem, hát legalább egy anekdotát vagy egy történetet. Az ilyen földes 
gazdák, nagybirtokosok neve sokáig megmarad a vidék embereinek tuda-
tában és — a földrajzi névanyagban. Vagy a vezetéknevét, vagy az utónevét, 
vagy a becenevét találjuk meg a névben, de előfordul az is, hogy a tulajdonos 
teljes neve szerepel a földrajzi névben. Megeshet, hogy minden más térszí-
ni forma neve lekopik, kiesik a földrajzi névből, és a tulajdonos neve ma-
rad^meg benne csupán. Ilyenek a következő nevek: 
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Engelmann 
Engelmann-birtok 
Fernbach-szállás 
Gélia 
Géliai út 

Hartmanné háza 
Lelbach-dűlő 
Lelbach Gyuri földje 
Lelbach Gyuszi földje 
Lelbach Toncsi földje 

Nityin-palota 
Szemző-szállás 
Szemző István földje 
Szömző földje 
Tanurdzic-palota 

3. Rangok és megtiszteltetések a nevekben 

Egyes névalakokban a meghatározó fogalom a gazdag tulajdonos, a 
nagybirtokos rangját mutatja Ezt a rangot vagy őseitől örökölte, tehát hi-
teles, törvényes címről van szó, vagy a környékbeliektől kapott megszólításról, 
esetleg olyan címről, rangról, amelyet ő kényszerített rá alattvalóira. Ilyen 
névalakok pl.: 

Báró-föld Kisasszony Nömös-hát 
Báró földje Kisasszony földje Nömös-út 
Grófi út Kisasszony-völgy 

4. Személyi kultusz és szakma 

Az egy közösségben élők között szakmai szempontból igen nagy különb-
ségek mutatkoznak. Egyesek a mestereket tartják a falu, a település első em-
bereinek, mások az orvost, ismét mások a kántort vagy a tanítót, s így e sokféle 
véleményből kialakul a közösségben a kiválasztott szakmák, tevékenységi 
körök hordozójának a tisztelete, megbecsülése. Elsősorban ősi, társadalmi 
gyökrei vannak e kultusznak, amelyhez azonban mindig hozzájárul az anyagi 
jólét, az anyagi biztonság elképzelése, megléte is. Ezek a személyek képezik 
egyben a község elöljáróságát is, s róluk, azaz tulajdonképpen a mesterségük-
ről nevezik el lakóhelyük környékét, utcájukat, földjüket, házukat: 

Jegyző-föld 
Jegyzőlak 
Kántor-föld 
Kántor utca 
Orvos földje 
Orvoslakás 

Orvos-progony 
Pap-dűlő 
Pap-föld 
Pap-földek 
Pap-fürdő 
Papi földek 

Papok szőleje 
Pap-tanya 
Rácpap-föld 
Tanító-föld 
Tanító-földek 
Tanár-utca 
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5. Az úr és a szolga 

Az urakra és a szolgákra felosztott közösség ellentétés társadalmi viszonyok 
és különbségek hordozója. Éppen ezért az olyan névalakok, amelyekben 
ezt fedezhetjük fel, a legmélyebb igazságnak és valóságnak a tükrözői. Nem 
nehéz őket megfejteni, jelentésük nem okoz fejtörést vagy gondot, tisztán 
láthatjuk keletkezésük és használatuk okát, s azt az atmoszférát is meg-
érezzük, amelyet képesek teremteni. Ilyen nevek: 

Ha azonban az újabb keletű névalakokat vizsgáljuk meg, a régi úr jelen-
tése az ellenkezőjé-e változik. Többé nem az a személy, aki előtt meg kell 
hajolnia a járókelőnek, hajbókolni a szegénynek, dolgozni a cselédnek s ugrálni 
a szolgának. A jelenlegi 'zír' csak utánozza, majmolja a réginek valamelyik 
tulaj donsás át, magatartását, miközben nem gondol arra, hogy az új társa-
dalomban ezzel nevetségessé válik s gúnyolódás tárgya lesz. A mindenre 
érzékeny nép, a mindent megfigyelő közösség így képezi az ilyen földrajzi 
neveket: 

6. Az életkörülményeket és életfeltételeket tükröző nevek 

A földrajzi nevek arról is bőségesen informálnak bennünket, hogy a 
szegénynegyed lakói milyen körülmények között élnek, hogyan tengődnek. 
Míg az urak és nagygazdák egyéni életéből, magánügyeiből csak ritkán 
szűrődik ki s kel szárnyra a környéken egy-egy mozzanat, a szegényekről 
azt is tudjuk, mit esznek, mikor kelnek, mivel tüzelnek, mennyit éheznek 
és fáznak. Nem kell nagy képzelőerő és hangos hírverés: az egyhangú munka-
napok, a kevés pihenés, a nyomorúságos élet nyoma az arcukra van írva, 
ott van körülöttük a levegőben, leolvasható a szegény ember tenyeréről, 
ruhájáról, járásáról és gyermekeinek vézna, sápadt arcáról. Nem csoda tehát, 
hogy a földrajzi nevek is ezeket a jellemző vonásokat adják vissza, ezekre 
a jegyekre épülnek. Azon sem kell csodálkoznunk, hogy inkább a szegényekre 
utaló elemekből állnak össze, épülnek fel — az ilyen nevek alkalmasabbak 
a csűfolódásra, a szurkálódásra: 

Uradalmi-épület 
Urak szőleje 
Urasági-birtok 
Urasági-épület 

Úri-kaszinó 
Zsellér-földek 
Zsellér utca 

Gróf-telep 
Uracsok 

Űri negyed 
Úri utca 

Csutkafalu 
Csutka-progony 
Csutkaszenes kovács 

Krumpityó 
Zsíros negyed 
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7. Putrik és viskók 

A földrajzi fogalom alakja, mérete, formája is kiválthatja a névadást. 
Rendszerint apró, piciny házsorok, szétszórt, vert falú putrik, kietlen, sivár 
környék fogadja a járókelőt, ha a szegény negyedbe kerül. így aztán a név-
alakban is megmutatkozik ez az állapot, hiszen olyan kifejezéseket, olyan 
hasonlatokat keresnek a névadók, amelyek alapján könnyen azonosíthatók a 
házak, házcsoportok, település(rész)ek: a lakások, az ablakok formája, az ott 
élő emberek szokásai stb. Ilyen név pl. 

Auschwitz Kukucska 
Csigafalu Putri 
Kopasz sor Putrik 

8. Távoli országok és nagyvárosok neve 

Szabó T. Attila is megemlíti, hogy a külföldi városok nevei, vagy egy-
egy ország ntve előfordulnak a magyar helynévanyagban (pl. Bosznia és 
Hercegovina — Marosújváron, 1. Anyanyelvünk életéből, Bukarest, 1970., 
464—465. old.). A szerző szevint „érdemes megfigyelni az ilyen helyneveket 
is, és sietősen feljegyezni a keletkezés körülményeit, nehogy a tudósai és 
nem-tudósai félremagyarázzák az ilyeneket, vagy legalábbis tanácstalanul 
álljanak meg a furcsa, de kétségtelenül érdekes helynevek előtt." Vajdaságbar 
az újabb keletű névalakok között többfelé is találunk ilyeneket, s vagy a 
központtól való távoli fekvésüknél fogva válnak a szegények lakótelepévé, 
vagy vidékről jött munkanélküliek ütnek itt tanyát, de előfordul az is, hogy 
a környékein levő (kétes hírű) kocsma nevét örökli a falu vagy városrész. Ilyen 
nevek a következők: 

Sanghaj Korea út 
Szodoma Vietnam 
Szingapúr 

9. A munkakörülményekre utaló nevek 

Nem csak a házsor formáját, az épületek nagyságát és a szegények élet-
körülményeit igazolja egy-egy földrajzi név, informálhat benünket arról 
is, hogy a szegény ember milyen körülmények között végzi mindennapi mun-
káját, hogyan keresi meg a betévő falatját, mennyit és hogyan kell dolgoznia 
az úr, a gazda számára, hogy megkapja a bért. Az ezt jelző nevek sokáig 
megmaradnak a közösség emlekezetében, s egyik leghitelesebb képét adják 
társadalomnak, illetve annak, miképpen viszonyulnak a gazdagok a sze-
gényekhez és a munkásokhoz. Ilyenek pl.: 

Illancs Muszáj 
Komb iné-sziget Muszáj-árok 
Kismuszáj Nagymuszáj 
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A nép humora a nevekben 

Néhány névalak a keserves valóságnak, a nyomorúságcs sorsnak, a 
szegények és nincstelenek siralmas életének (tréfás) tükrözője. Humorosan 
hangzik ugyan, de mögötte túlságosan is mélyen tátong a, gazdag és sze-
gény közötti ellentét. Ezt láthatjuk az alábbi nevekben is: 

A felvágókat, a beképzelteket a közösség kigúnyolja, kipellengérezi. 
Ha egy lakónegyedben, egy háztömbben, egy utcában, egy város- vagy falu-
részben tömegesen mutatkozik meg az ilyen magatartás, azaz többen is ilyen 
modorúak, megbélyegzik őket, a lakóhelyüknek adott néven keresztül is. 
így születnek a gúnyolódó, csipkelődő névalakok, melyekben a főfogalom 
mellé vagy a felvágó személyek beszédmodorára, járására, magatartására 
vagy öltözetére utaló fogalmak kerülnek. Pl.: 

Kezétcsókolom utca 
Tessék utca 
Szagos utca 

A földrajzi nevek alaktani vizsgálata ugyancsak fényt derít néhány ide-
vonatkozó lényeges vonásra. Szerkezeti felépítésüket illetően állhatnak egyet-
lenegy tagból ÍBuki, Gélia, Muszáj, Illancs), két tagból (Grófi út, Hartmanné 
háza, Báró-föld, Papok szőleje), vagy három tagból (Lelbach Gyuszi földje, 
Lelbach Toncsi földje). A tagok közötti viszony, azaz a névalak elemeinek 
a vizsgálata nagyon sokszor rámutat a társadalmi helyzetre, a közösség hozzá-
állására, de fényt derít a névvel megjelölt lakótelep, házsor, település lako-
sainak életkörülményeire is. 

Abban az esetben, ha a névalak két vagy több elemből áll, a főfogalom 
rendszerint földrajzi köznév. Ilyen földrajzi köznevek a föld, szállás, birtok, 
telep, út, utca, völgy, dűlő, hát, árok, tanya, épület, negyed.. A köznév többes-
számú alakja vagy birtokos személyragozott alakja is állhat főfogalomként: 
földek, szőleje, háza. 

A meghatározó fogalom, azaz a földrajzi köznév előtt álló elem lehet 
tulajdonnév: Hartmanné, Nityin, Szömző (vezetéknév); Lelbach Gyuri, 
Szemző István (vezetéknév és utónév). A meghatározó fogalom jelölheti a 
tulajdonos rangját: báró, gróf, nömös. Gyakran a tulajdonos foglalkozásáról, 
szakmájáról informál bennünket a név meghatározó eleme: pap, kántor, 
orvos, tanító, jegyző. A viszony a főfogalom és a meghatározó fogalom között 
leginkább alárendelő; a meghatározó fogalom jelzője a főfogalomnak, vagyis 
a jelzett szónak. Ezek között a névalakok között birtokos jelzős szerkezet 
(Papi földek, Zsellér-földek), kijelölő jelzős szerkezet (Lelbach-földek, Szemző-

Dolláros-szállás 
Hatrongyos 

Reménytelep 
Tapsikolt-földek 

10. A gúnyolódás és csipkelődés 
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szállás), és minősítő jelzős szerkezet (Urasági-birtok, Úri negyed, Zsíros 
negyed) fordul elő legtöbbször. 

Az egytagú névalakok között kevés az egyszerű szóból álló név (Putri, 
Gélia). Leginkább szóösszetételek képezik az ilyen névtípusokat: Alvég, 
Felvég, Nagyutca, Nagymuszáj, Orvoslakás, Reménytelep. 

Képzett alakok az Illancs, Muszáj, Kukucska, Krumpityó, Uracsok. 
Rendszerint különleges képzési módokat mutathatunk ki ezekben a formán-
sokban. 

A legtöbb névalak társadalmi helyzetre, társadalmi osztályra utal, füg-
getlenül attól, hogy méltóságokra, rangokra, címekre vagy mesterségekre 
vonatkozik-e, s ahogy ezt adatközlőink is mondták, keletkezésének körülmé-
nyeivel, nyelvi felépítésével, az anyanyelv szerkezeti adottságainak felhasz-
nálásával vagy más vidékek földrajzi neveinek átkölcsönzésével, olyan atmosz-
férát képes teremteni, amelyből leolvashatjuk egy közösség rétegeződését, 
emberi és társadalmi viszonyait. 

REZIME 

ODRAZ DRUŠTVENIH I SOCIJALNIH RAZLIKA U VOJVOĐANSKOJ 
MIKROTOPONIMIJI 

Bogata toponimska građa prikupljena širom Vojvodine — pored toga što odaje sliku 
osobenosti predela, kvalitet tla, ranije topografske povezanosti, prirodne oblike terena, 
sliku i istorijat atara, njihove deobe, promene tih deoba, obradu zemlje, način obrade i 
gazdovanja, promene u načinu obrade, način posedovanja, postojanje, odnosno neposto-
janje opštinskih poseda, komasaciju XIX veka, naseljavanja, ponovna naseljavanja — govori 
i o čoveku, posedniku atara. Ove su toponimije sačuvale imena porodica koje su nekada 
tamo živele i odraz su društveno-ekonomskih odnosa, socijalnih razlika i političke istorije. 

U ovom radu izabrali smo nekoliko specifičnih toponimija koje smatramo adekvatnim 
i veoma dobrim za pokazivanje društvenih i socijalnih razlika stanovništva Vojvodine. Iz 
grade, odnosno izabranih primera može se konstatovati kakvi su bili ekonomski odnosi, 
socijalni odnosi među žiteljima na početku ovog veka i šta je ostalo od toga materijala do 
današnjeg dana u upotrebi, iako se ti odnosi u mnogome razlikuju od ranijih. 

> 
SUMMARY 

T H E REFLEXION OF SOCIETAL AND SOCIAL DIFFERENCES IN 
T H E MICROTOPONYMY OF VOIVODINA 

The rich toponymic material collected all over Voivodina, besides all the informa-
tion about the soil and its cultivation, about settlements and estates, contains also infor-
mations on the man, the possessor of the ground. These toponyms have preserved the 
names of families who once lived there, and they reflect socio-economical, political-histo-
rical relations and differences. 

For the purpose of this paper we have chosen some particular toponyms which we 
consider to be very good for showing societal and social differences of the inhabitants 
of Voivodina. This material gives a good evidence of the economical and social relations 
at the beginning of this century and what has remained till nowdays. 
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