
zőinknek, főleg a képzőbokroknak a kronológiáját..." 25), de erre a valóban fontos 
kérdésre adott válasz alig kap teret a munka egészében (vö. 45—7). 

A z yWoffár nemcsak a becézőnevek lelőhelyét, hanem azokat a teljes névi ada
tokat is tartalmazza, amelyek a becézőnév valamelyik funkcióját betöltik. Bizonyára 
nem lenne felesleges munka megvizsgálni, hogy milyen közös sajátosságokat mutat
nak azok a teljes nevek, amelyek a becézőnév funkcióját vállalják. 

A z anyagból adódó elméleti következtetések levonásában a szerzőnek bátrab
ban és határozottabban kellene felrajzolni a maga kutatói profilját, mint azt a mono
gráfia elméleti alapvetésében teszi (17—43). 

Végül is csak hangsúlyozni tudom és akarom, hogy HAJDÚ M m Á L Y alapos 
gyűjtést és alaktani feldolgozást, igen értékes adattárat tett le a névtani kutatás asz
talára. 

K. SZOBOSZLAY ÁGNES 

PÉTER LÁSZLÓ, Szeged utcanevei. Szeged, 1974, 392 1. 

Nagy örömmel és érdeklődéssel vettem kézbe PÉTER LÁSZLÓ tetszetős külsejű 
könyvét, amelynek borítója — stílusosan — Szeged város mai térképe. A könyvet 
hamarosan elolvastam és nem csalódtam benne. Csak egy hasonló könyvről tudok, 
SzABÓ T. ATTILA művéről, amely Kolozsvár utcaneveivel foglalkozik. Azt azonban 
nem is kell hangsúlyoznom, hogy a megjelenési körülmények egészen mások, és így 
a lényeges különbségek könnyen érthetők. H a csak az „utcanévtár" c. rész jelent 
volna meg, az is igen lényeges segítséget nyújtana a névkutatás számára, hiszen ha
zánk egyik legrégibb és legnagyobb városának egykori és mai teljességre törekvő 
névanyagát kapjuk meg benne. A szerző azonban ennél lényegesen többet ad. 

A könyv két fő részből áll. A z első rész címe „Utcanévrendszerünk", a másodiké 
az „Utcanévtár". 

A z első rész a könyvnek mintegy negyedét teszi ki (5—44). Rövid bevezetés 
után felvázolja forrásait és az utcanevek történetét. Érdekes, hogy viszonylag gazdag 
a 16. századi anyag (1522, 1546, 1553—54, 1578), utána két évszázadig nincs forrás
mű, a 18. század vége alig számottevő, ezután bővebb, részletesebb térképek, jegy
zékek csak a 19. és 20. századból valók. N e m tudom, megmaradtak-e a püspöki 
levéltárban a Canonica Visitatiok Szeged városára vonatkozólag, mert azok — ha 
nem is nagy számban — rendszerint tartalmaznak dűlő- és utcaneveket is, mikor meg
jelölik a különböző keresztek, kápolnák, egyházi jellegű szobrok helyét, városokban 
pedig azt a területet, amely a plébánia hatáskörébe tartozik. Ezek az adatok talán 
részben kitöltenek azt a nagy szakadékot, amely 1578 és 1777 (vagy inkább 1814 
között mutatkozik. 

A z utcanévrendszert némileg megváltoztatta egy rövid időre a szabadságharc, 
bár csak tíz utcanév-változást okozott, és a szabadságharc leverése után ezeket is 
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semmisnek tekintették (13—4). A döntő változást az 1879. évi nagy árvíz (Szegeden 
csak: a Víz) okozta. A szerző találó hasonlatával élve: „Az új utcanévrendezés... 
úgy söpörte el a régi Szeged utcanévrendszerét, ahogy a Várost a Víz" (16). Ekkor 
ugyanis az ősi nevek nagy része eltűnt, és helyet adott az ún. tiszteleti neveknek, 
vagyis az elhunyt és élő közéleti személyekről való elnevezéseknek, és szinte min
degyik ilyen típusú név egy-egy patinás régi utcanevet szorított ki. Ez a tendencia 
napjainkig tart. Noha azt hiszem, hogy Szeged mindezek ellenére még sokkal sze
rencsésebb helyzetben van, mint számos más városunk, mert ott a városi tanács 
többször tanúsított bölcs önmérsékletet. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy 
többször vont be az utcanév-változtatások előtt a tanácskozásba szakembereket, 
akik ismerték és meg is becsülik városuk történelmét. M é g így is történt számos, 
súlyos baklövés az „átkeresztelésekkel", pl. 1961-ben szűnt meg az utolsó 1522 óta 
folyamatosan adatolt utcanév (Szentháromság u.). H a már (főleg alföldi) városaink 
a történelem viharai és a kő hiánya miatt nem rendelkeznek középkori műemlékek
kel, legalább a középkori utcaneveket tekintenék műemléknek, amelyet éppen olyan 
barbárság letörölni a város térképéről, mint lebontani egy 16. századi épületet. 

Noha Debrecen több középkori és 18. századi utcanevet őrzött talán meg, itt 
is áldozatul esett a hullámokban érkező utcanévváltoztató hozzánemértésnek a kö
zépkori fwzc, ,Sze7zf v4w%z, Mf&fá? és C e g W wfca elnevezés, valamint a későbben 
adatolt, de irányjelző, tehát védettnek tekintendő fW&ózf %%. 

A következő fejezet (Névtani csoportok, 45—57) a mai utcanevek tipológiáját 
adja. Innen tudjuk meg, hogy a „Víz előtti" nevek alkotják a mai nevek 11%-át 
(69 név). A személynév eredetű utcanevek a Víz előtt az összes utcanevek 3%-át 
alkották, m a pedig, mikor háromszor annyi az utca Szegeden, mint 1879-ben volt 
— 2 5 % a személyekről elnevezett utca. 

A következő fejezet (Rendezés, fejlesztés, 58—81) javaslatokat tesz a jövőre 
vonatkozólag. A z utcanévadás irányelvei annyira józanok és tudományosan megala
pozottak, hogy rövidítve megismétlem őket (58—61): 1. A z utcanév nem egyetlen 
módja a nagy történelmi, politikai, művészeti személyiség iránti tiszteletadásunknak. 
— 2. Régi utcanevet lehetőleg ne változtassunk meg. — 3. A város, falu történetét, 
sajátosságait őrző utcanevek ugyanúgy védendők és megorizendők, mint a műem
lékek. — 4. Új nevet lehetőleg új utcák kapjanak. — 5. .SzgfMg/yro/ cwz& W á / a wfd» 
fiz gv W / f á W (az én kiemelésem — K. B.) lehet utcát elnevezni. — 6. Külföldi 
vagy idegen személyről csak kivételesen nevezzünk el utcát. — 7. A z új nevek lehe
tőleg helyi vonatkozásúak legyenek. — 8. A z utcaneveknek a rövidségére kell töre
kednünk. — 9. Személynév! elnevezéskor magyarázó tábla ismertesse a névadó köz
életi munkásságát. — 10. N e csak személynevekből, hanem szép természeti nevekből 
is alkossunk új utcaneveket. 

A következőkben felsorolja a védendő utcaneveket, számos utcanévnek a régire 
való visszaállítását javasolja, majd széles választékot ad az esetleges újonnan kelet
kező utcák elnevezésére. 
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A z első fő rész után összefoglalja könyve hármas célját: „Egyrészt történeti 
adataival a nyelvtudomány, a helytörténet és a néprajz igényeit szeretné kielégíteni, 
másrészt az utcanevek eredetéről, a névadókról föltárt adatok közkinccsé tételével 
Szeged népének, elsősorban ifjúságának városszeretetét akarja erősíteni. 

Végül, de nem utolsósorban a városi tanács számára óhajtottam az utcanevek 
endezésére és utcanévrendszerünk továbbfejlesztésére a történeti múlt tanulságaiból 
^táplálkozó javaslatokat tenni." (82—3). 

Ehhez a nagy fejezethez a következő kisebb megjegyzéseim vannak: 7. A F w g a w. 
1522-ből valószínűleg nem személynév!, hanem foglalkozást jelentő elnevezésből 
származik. A városok a „szagos" ipart utcákba telepítették. így minden városban 
van (vagy volt) T&Mar w., Karga w., Csapd w., .Szap^aMa? w., &gr/ozJ %., de a „szag
talan" ipart űzők letelepedését nem korlátozták. így 6 z a W %., Aüvdc? w. ritka. A ko
vácsműhelyek a település szélén az utak mentén, esetleg a piacon voltak, a szabók 
pedig elszórtan a város belterületén. A Farga természetesen foglalkozásból eredő 
személynév is lehetett, és éppen a 16. sz. elején, a vezetéknevek megszilárdulása ko
rában még ezeknek jelentése közelebb állt a nevet viselő személynevekhez, mint ma. 
A z iparosok gyakran hosszú nemzedékekre terjedő „dinasztiákat" alkottak. — 46. He
lyesen hangsúlyozza, hogy a „fere, w(/a" utótagok nehézkesek, pl. Láttam a #<%?ő& 
fe/W f?j felvonulást. — 55. A z elnevezés időpontja és indítéka szerint helyesen jár 
el, mikor az 7po/y, .La/fa, Mwra és ̂ za/Maj folyókról való utcaneveket egy csoportba 
sorolja a Garami«., Kag w., Zw/ w. stb. nevekkel (bár a Szarna? még így sem vág ide, 
mert az utcanév 1880 óta van meg, a folyó pedig 65 km-es szakaszon a mai Magyar
ország területén folyik). Mégis túlzás egy határfolyót (itt és az utcanévjegyzékben is) 
a szomszédos államoknak ajándékozni. A határfolyó megfelelő szakasza mindkét 
államhoz tartozik, mert a határ ilyenkor a folyó közepén húzódik. így az „Ipoly 
(ma Ipel' CsSzK) megjelölés" (205) téves, mert a határfolyó megfelelő szakaszán 
több mint 100 km-en az 7po/y és Tpe/' elnevezések egyaránt hivatalosak. A Mura is 
40 k m hosszan határfolyó Jugoszlávia és Magyarország között, a Lajta pedig 20 
km-es torkolati szakaszán magyar területen folyik, és Mosonmagyaróvárnál ömlik 
a Mosoni Dunába. Ugyanitt jegyzem meg, hogy a Afwra/zyf w. aligha a jelentéktelen 
MwráMy patakról, hanem sokkal inkább a magyar történelemben jelentékeny szerepet 
játszó M w n m y váráról kapta nevét. ̂ 4 Z%Ww&-rgf/ jwf nem Z % W w & községről, 
hanem az egykori Túróc megyei Zrá/Mfw&rgf (szlovákul 2a6a&re&y) vagy JVyzfra-
zjámboWf faluról nevezték el, neve tehát korántsem „rejtély" (370). 

A rendezési, fejlesztési javaslatokkal teljes mértékben egyetértek. Legfeljebb 
megerősítem néhány szélsőséges példával. így a javasolt tíz éves türelmi idő nagyon 
indokolt a személyről elnevezendő utcákban. Vajon helyes volt-e Kereki Somogy 
megyei község alig egy tucat utcája közül a A W a M nevűt lóhalálában Beloiannisz 
utcára átkeresztelni? Vagy a tragikus véget ért bátor szovjet űrhajósról az-e a leg
méltóbb megemlékezés, hogy Juta községben egy majort neveztek el róla? 

Ugyancsak egyetértek azzal a javaslattal, hogy az utcanevek a lehetőség szerint 
rövidek legyenek. Teljesen fölösleges pl. a fefő/i & W o r u. vagy tér elnevezésben 
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a keresztnév kitétele, hiszen alig hihető, hogy Petőfi Zoltánról neveznék el az illető 
utcát. Ugyancsak fölösleges Kazinczy, Kölcsey, sőt még Ady, Tinódi és Balassi mellé 
kitenni, hogy Ferenc, Endre, Sebestyén és Bálint, mert aligha gondolunk Kazinczy 
Gáborra vagy Balassi Menyhártra. Ugyanígy zavaró a katonai rang, a főnemesi (her
ceg, gróf, báró) cím, sőt még a doktori szigorlatot igazoló dr. titulus is. Ott természe
tesen elengedhetetlen a teljes név, ahol félreérthető volna keresztnév nélkül: József 
Attiláról nem lehet József utcát elnevezni, mert az ugyanúgy lehetne József nádor, 
József főherceg vagy egyszerű férfi-keresztnév. — 62. Avval is teljesen egyetértek, hogy 
a Csonka ./rvéreA: wfcá/a nehézkes, rossz kifejezés egyrészt az wfcá/a utótag miatt, más
részt a yhereA: egy ritkán használt hivatalos ízű kifejezés, sokkal jobb a javasolt 
Cfon&a w. — A 72—80. lapon felsorolt szegedi vonatkozású személyek listáját én 
egy kissé túlságosan bőkezűnek tartom. Elég „érdem" arra, hogy utcát kapjon valaki, 
ha szociális erkölcstant dolgozott ki, és ezért később elbocsátották állásából? Vagy 
mert valaki egy neves író öccse és egy neves írónő férje volt stb. ? 

N e m érzem illetékesnek magamat a lista bírálatára, de az az érzésem, hogy a 
helyi vonatkozású személyeknek is el kell érniük (pl. Babits, Csontváry, Fricsay, 
Gárdonyi, Györffy stb.) vagy legalább megközelíteni jelentőségben a „nemzeti" 
szintet. 

A z Utcanévtár (87—372) betűrendben közli az utcák, terek, telepek stb. nevét, 
a névváltoztatásokat és magyarázatot ad a névadóra vonatkozóan. Helytörténeti 
és névtani szempontból egyaránt kitűnő, tanulságos munka. Mindössze néhány ap
róbb megjegyzésem van: 

/4<fy i W r e fer. Nagyon kár a Cjöpőr&e névért. H a nem is itt, egy volt másik 
cjöpör&e helyén célszerű volna a nevet felújítani (vö. még 148). — ^rí/fj 4. w(/a. Rö
vidlátás volt egy 16. századi szép utcanevet egy névtanilag kétszeresen rossz névre 
(dátum+útja) kicserélni. — ZMM/zy w. A A%6a w. a vízi életre utaló jó név, valahol 
fel lehetne újítani, bekerülhetne a 69. lapon ajánlott nevek közé. — J&zM/b/va w. 
A dorozsmai utcanévrendezéskor figyelembe lehetne venni felújítását. 

Vigyázzunk az idegen nevek írására: Galgóc szlovák neve # M o v e c (180), 
Lőcséé JLevo&z (258), Tapolcsányé 7%p#&my (344), Sepsiszentgyörgyé románul 
5 y W w GWrg/ze (317). A z említett nevek az idézett helyeken 1—2 betűhibával for
dulnak elő. 

Gya#/a? fá/ról éppen a belvárosi Bethlen utcát kellett elnevezni? H a úgy ítéli 
az utcanév-bizottság, hogy szükséges róla Szegeden utcát elnevezni, akkor a város 
egy új utcája kapja meg a nevét. 

/?#&. Hangtörténeti szempontból kitűnő példa a magyar hangrendszerbe való 
beilleszkedésre (<Schlick). — Masz&vm &ön%. A cári Moszkva adakozott Szeged 
újjáépítésére? — JV&for w. A /%//<? nem virág! — We&szm 6őn%. Temesvár megér
demelne egy utcanevet valahol az árvíz utáni „különös mértékű segítségével" (278). 
— &Wzáf. Nyelvtörténeti és nyelvjárási szempontból fontos és érdekes adat (vö. 
REUTER: Nyr. 98:230—6). — Tar/ám. A z első olvasásra megdöbbentett: mit keres
hetett a török—tatár sereg 1868-ban a szegedi határban? D e úgy vélem, csak egy 
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sajtóhiba incselkedik az olvasóval, és itt 1686-ról van szó. — 7o/6wAm jwgámf. M i in
dokolja, hogy éppen egy 18. századi utcanevet kell feláldozni egy hazánk felszabadí
tásában jelentős érdemeket szerzett, de — Szegeddel semmilyen kapcsolatban nem 
álló marsallról? Alkalmasabb volna a most kiépülő külső körút egy részlete. — A fe
jezetet irodalomjegyzék és névmutató zárja le. 

Külön kiemelem, hogy a könyvet 16 történeti városkép egészíti ki, valamint az 
1850-es Bainville-féle térkép színes másolata. Jó lett volna még a könyv alapjául 
szolgáló 1972-es térképet is mellékelni. 

PÉTER LÁSZLÓ könyve kitűnő és hasznos olvasmány. Már idézett hármas célján 
kívül nagyon tanulságos mindegyik magyar város számára is. Kár, hogy csak két
ezer példányban nyomtatták ki. Egy előnye azonban ennek is van. Remélem, hogy 
hamarosan új kiadásra kerül sor, és nagyon örülnék, ha a szerző józan, megfontolt 
javaslatai közül többet figyelembe is venne addigra a Város tanácsa. 

Tisztelettel és megbecsüléssel adózom Szeged városának, hogy egy ilyen tudo
mányos, de egyben gyakorlati célú művet megjelentetett, és ezzel példát mutatott 
hazánk többi városának. Nagy szolgálatot tett vele a magyar nyelvtudománynak, 
de nem megvetendő az a szerep sem, amellyel e nagy múltú város saját történelmét 
népszerűsíti és közelebb hozza a könyv olvasóihoz. Azt is remélem, hogy a jó és 
szinte úttörőnek nevezhető munka hamarosan máshol is követésre talál. 

KÁLMÁN BÉLA 

J. GoossENs:Inleidingtotde Nederlandse Dialectologie. Overdruk uit Hande-
lingen van de Koninkhjke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Deel 44 
(1970). Drukkerij George Michiels, N. V. Tongeren 1972, 173 1. 

Jan Goossens belga dialektológus neve nem ismeretlen nálunk. A Magyar 
Nyelvben (MNy. LXVIII, 345—55) Kiss Jenő foglalkozott Goossens egy korábbi 
művével (Strukturelle Sprachgeographie. Eine Einführung in Methoden und Ergeb-
nisse. Heidelberg, 1969), amelyet a strukturális nyelvföldrajz első szintézisének ne
vez. Amennyire Kiss Jenő ismertetéséből kitűnik, a tény- és példaanyagban a két 
műnek sok közös vonása van, az Inleiding azonban alapjában véve más célú: szinte 
tankönyvként használható, valóban rövid és tömör összefoglalása a nyelvjáráskuta
tással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalóknak. Mint a szerző maga írja a 
bevezetőben, bőséges anyagú gyűjtéssel és ennek feldolgozásával már rendelkezik a 
németalföldi nyelvjáráskutatás; az adott művel szerényebb terjedelmű, szigorúan 
rendszeres, a főbb elméleti kérdéseket tárgyaló kézikönyvet szándékszik a kutatók 
és érdeklődők kezébe adni. 

Szintén a bevezetőben jelöli meg a szerző az általa tárgyalt négy témakört, 
amelynek megfelel a könyv négy fejezete. A négy kérdéskör a következő: 7. A dialek-
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