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Az intézménynevek a nyelvhasználatban 

1. „Az intézménynevek közös vonása, hogy teljes alakjukban több szóból 
állnak, hosszúak és nehézkesek, így a mindennapi használatban rövidítésre 
van szükség" (J. SoLTÉsz KATALIN, A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp., 
1979. 97). A z intézmények ugyanis törekszenek arra, hogy nevük tájékoztató 
jellegű legyen, tehát a funkciójukat pontosan kifejezze. A kereskedelmet, a 
megrendelőt, egyáltalán az intézményben valamilyen formában érdekelteket 
már a cégtáblával, a cégjelzéssel tájékoztatni akarják. S ha a termelésükben 
vagy a jellegükben valamilyen változás áll be, a nevükbe is belekerül ez az ér
dekeltek informálására. (Vö. BACHÁT LÁSZLÓ, A z intézménynevek jelentés
tani problémái. NytudÉrt. 83. sz. 54). 

Amit azonban elbír a cégtábla, a cégjelzéses levélpapír, azt nem bírja el a 
mindennapi nyelvhasználat. A hosszú intézményneveket rövidíti! 

2. A rövidítés egyik módja az, hogy betűszókat vagy mozaikszókat alkot 
a nevekből ( M 7 % ̂ 7 C , M/1F, M ^ # , ̂ EJbiKTLL, Á 0 Z E # T , aßi/TET 
stb.). E rövidítés! mód termékenysége m a már olyan nagy, hogy „az intézmény
nevek jellegzetes típusának" tekinthetjük (J. SoLTÉsz i. m. 97. Vö. LADÓ JÁNOS, 
A MÁV-tól Tanzániáig. Nyr. 91 [1967]: 389—98, KovALOVSZKY, Nyelvfej
lődés — nyelvművelés. Bp., 1977. 138—48). 

Szakirodalmunk igen sokat foglalkozott már e rövidítés! móddal alko
tott szók alakjával, funkciójával és helyességük kérdéseivel. J. Soltész Katalin 
és Kovalovszky Miklós idézett munkájukban megadják a kérdésnek szinte 
egész bibliográfiáját. 

„A puszta kezdőbetűkből álló rövidítéseket csak a megszokás teszi ért
hetővé, ruházza fel jelentéssel" — írja J. SoLTÉsz (i. m. 97). „A szorosabb ér
telemben vett mozaikszókban — amelyek rendszerint nem spontán rövidítés, 
hanem tudatos névalkotás eredményei — gyakran megtalálható az informá
ciónak egy morzsája" (i. m. 97). KovALOVSZKY e kérdésről a következőket ír
ja: „Van azonban olyan nézet, hogy a mozaiknévnek a funkciója a rövidség 
folytán a gyors azonosíthatóság; nem lényege tehát az értelmesség..., hogy 
utaljon az elnevezés tartalmára. A mozaiknév önálló szóalkotásnak tekinthető, 
amely éppúgy meggyökerezhet a nyelvi köztudatban, mint egy újabban átvett 
idegen szó (pl. g j z W & w ) vagy a köznyelvbe bekerülő, ott addig ismeretlen 
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népnyelvi vagy tájszó (pl. AJzö/zg). Ezekhez hasonlóan a beszélők aránylag 
könnyen megtanulják és befogadják..." (i. m. 144). KovALOVSZKY ennek a 
nézetnek igazságát elismeri, mégis szerencsésebb esetnek tartja, „ha a betűszó, 
mozaiknév úgy van alkotva, hogy jelzi vagy legalábbis sejteti a teljes nevet, 
illetőleg lényegét, ha tehát többé-kevésbé értelmes, s így megkönnyíti az emlé
kezetbe vésést és a megtartást" (i. m. 145). Fel is sorol a szerző több ilyen 
„beszélő" mozaiknevet. 

Bár a betűszókat és a mozaikszókat m a már az intézménynevek jelleg
zetes típusának tekinthetjük, mégis a beszélők nagyobb része idegenkedik tő
lük, s ha lehet, elkerüli a használatukat. Persze, vannak kikerülhetetlen szók. 
A #/.SZ, az S Z 7 % az TgCASZ, a 77T, a M É # , az ̂ a C , az E M S Z a nyelvhasz
nálatból egyelőre nem szorul ki. A z egy szóval való feloldásuk ugyanis nem le
hetséges. Ahol megvan ennek a lehetősége, ott a beszélők jó része feloldja a 
betűszót, a mozaikszót. A A L 4 F helyébe a vasút, a S Z W helyébe a szakszer
vezet, az OTT* helyébe a takarék, az M S Z M f helyébe a párt, a # É K helyébe 
a helyiérdekű, a 7 7 7 Á S Z helyébe az áramszolgáltatók, a 7 7 G Á Z helyébe a gá
zosok stb. lép. A rövidítések helyett szívesebben választják a jellegre és tevé
kenységre világosan utaló elnevezést. A z oka pedig az, hogy a mozaiknevek 
jó része a többség számára érthetetlen, másrészt pedig sokan tudatosan tar
tózkodnak e szavak használatától. 

KovALOVszKY állapítja meg azt, hogy „A mozaikszavaknak káros szere
pük van a szaknyelvek szakmai zsargonná válásában is" (i. m. 149). Nyugodtan 
hozzátehetjük ehhez azt, hogy a hivatali nyelv hivatali zsargonjának szerves 
részei a mozaikszók. A megfigyeléseink azt mutatják, hogy a beszélők a hi
vatalos nyelvhasználatban folyamodnak a mozaikszókhoz, jórészt azért, mert 
a hivatalokban, a gyárak, üzemek, intézmények hivatali szobáiban, továbbá a 
megbeszéléseken, értekezleteken szívesen emlegetik mozaiknevükön az intéz
ményeket, a gyárakat, az üzemeket. 

A z írott stílusok közül a hivatali stílus és a publicisztikai stílus tartalmaz 
sok betűszót és mozaikszót. A z újságokban és az ismeretterjesztő folyóiratok
ban az olvasó szemét sokszor nem a vastagbetűs címek ragadják meg, hanem 
maguk a nagybetűs betűszók vagy mozaikszók az egyes cikkekben. A minden
napi beszédben a beszélők jó része elkerüli ezeket. Akik még a hivatali értekez
leteken a G # , a TO, a 7 M X , az O T % betűszókat használták, a folyosói társal
gásban az egyes hivatalok nevét már a vezető +-g& családi összefoglaló kép
zővel emlegetik, vagy éppen az idők folyamán kialakult bece- vagy gúnyne
vén: az O T % helyett az 0,Kfr^Á7, a TMÁT helyett pedig Á%/%% vagy a # i % 
M ű ve k vagy csak így: a AwWzfarfdk. 

3. A z intézménynevek rövidítésének a másik módja az, hogy a beszélő a 
szituációnak megfelelően a hivatalos névalak helyett csak az egyik elemét hasz
nálja (vö. BACHÁT i. m. 54). Többnyire az egyedítő elem kerül be a mindennapi 
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nyelvhasználatba, egyrészt azért, mert rövidebb, másrészt azért, mert ponto
sabb. „A rövidítés során többnyire a fajfogalmat kifejező közszói elem marad 
el, s a kiegészítést a beszédhelyzet vagy a szituáció ismerete teszi lehetővé" — 
írja J. SOLTÉSZ (i. m. 97). „Hová írattad be a fiadat?" „A Ao/cjfybe" — hangzik 
a válasz. A televízióból: „A T M M n a k sikerült ezt elérnie". (A győri vagongyár
ról van szó.) „Most kaptam meg a Mer&wrtol az értesítést, mehetek az autó
mért." „A /ferWna jó pénzt ad ezért." „Megyek a fafyoWba." 

Nagyon gyakran használjuk azonban — a beszédhelyzettől függően — a 
közszói elemet. A győri ember a vagoMgyarba, a nyíregyházi a gwm/g)wba (és 
nem a 7%wnwba), az ibrányi a g/m»az/wmba (nem a M<f/vcz6a) megy. 

A szituációból ezekben az esetekben két dolog fontos: hány egyforma 
funkciójú intézmény van a beszélgetés helyén, és milyen ismeretei vannak a 
beszélgetőtársnak, egyáltalán ki a beszélgető partner. Ibrányban csak egy gim
názium van, tehát elég a közszói elem használata, Nyíregyházán több, tehát az 
egyedítő elem az eligazító: „A Xo/cseybe írattam be a lányom." H a a partnerem 
mindent tud rólam, és teljes a helyismerete, a „hová mégy?" — érdeklődő kér
désére elég annyit válaszolnom: „az iskolába" vagy „a gyárba". H a pedig nem 
a munkahelyemre, akkor: „a Kölcseybe" vagy „a papírgyárba", „a Nyírfába" 
(áruház). Sőt ebben az esetben használhatom az intézmény régi nevét, diák
nevét, csúfnevét stb. H a a helyismerete hiányos, akkor sokszor a teljes vagy 
részben teljes nevet kell használnom: „a Nyírfa Áruházba" vagy „a Kölcsey 
Gimnáziumba" vagy „a Tanárképző Főiskolára indulok". A z intézménynév 
használatának azonban ezek a szabályszerűségei még pontosabb kidolgozásra 
várnak. 

A z intézményneveknek ez a rövidítési módja sokkal világosabban utal az 
intézmény jellegére és tevékenységére; az összefüggő szövegből, akár írott 
vagy nyomtatott szöveg legyen az, akár beszélt szöveg, nem rí ki a sok szokat
lan, szervetlen elem, sokkal esztétikusabb lesz az írott vagy beszélt szövegünk 
(vö. KovALOVSZKY i. m. 142). Természetesen az így rövidített intézményneve
ket is tanulni kell, de a megjegyzésük, a megismerésük jóval egyszerűbb, jóval 
könnyebb. 

A z elmúlt két évtizedben kialakult egy sajátos intézménynév-típus, olyan, 
amelynek tulajdonnév! eleme a mindennapi nyelvhasználatban is, a hivatali 
nyelvben is kitűnően használható az intézménynév rövidítésére. A z ősét a 
T/angya elnevezésben kereshetjük. A gazdasági életünkben beállt változás kö
vetkezményeképpen több kisebb-nagyobb, hasonló vagy azonos funkciójú 
üzemet, vállalatot összevontak, és az így létrehozott nagyvállalatok új nevet 
kaptak. A személy- és árukiszállítással foglalkozó több kisebb vállalat WÁTÖK, 
77TFC/ stb.) az összevonáskor a K & L ^ V nevét vette fel. A gumigyárak és az 
egyéb gumiipari vállalatok egyesülésekor született meg a 7awr%r elnevezésük. 
A z üveg-, porcelán-, kerámia- és műanyagipari vállalatok az egyesüléskor az 
/4/M/bra nevet kapták. M á s elnevezések pedig egyszerre születtek meg a vál-
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lalattal. Ilyen a Mer/cwr, a TferMna, a 7em^o. A z első feladata a személygép
kocsik értékesítése, a másodiké a gyógynövények felgyűjtése és forgalmazása, 
a harmadik pedig a szolgáltató ipari szövetkezet neve. Említhetném még a 
tüzeléstechnikai vállalatok froWf/zezw, a mosodák Paryo/af, az egyik utazási 
irodánk fxpre&sz, a külkereskedelmi vállalat Mercaror, az autó-, ipari hűtő
berendezéseket gyártó vállalat Á7m%7, a bútoráruházak egy részének Domw? 
elnevezését. 

A felsorolt nevek hasonlítanak ugyan a fantázianevekhez (mint pl. a 
#q/na/ Z^^d^zöver^eze( vagy jfermes X/fo/dMO^ fbg^ű^zf^f ^ Ĵ r̂ A:gfff̂ f 
«Szövff&gzef egyedítő eleme), az intézmények földrajzi elhelyezkedésére utaló 
nevekre (Dw»a C/pJgvdr, Ä'zafmar ̂ úrorgyarj, továbbá az ún. emlékeztető ne
vekre (Lenin Kohászati Művek, Kossuth Lajos Gimnázium), mégis ezektől 
a névtípus több szempontból elkülöníthető. E nevek zömét ugyanis nem a 
megkülönböztető szándék hozta létre, hanem éppen a kisebb vállalatok, üze
mek, intézmények együvé tartozását kifejező szándék. Hiszen a többségükből 
egy városban csak egy van. Természetesen van közöttük olyan is, amelyet meg
különböztető, egyedítő elemnek tart a köztudat. A z Expre^z 7//zWgf ás DM/c-
wfazá« T/Wdf ̂ jcpr^jz elemével különböztetik meg a Coopfow/Vjftól, a #yfr-
fownaftól és az IBC/S'Z-tól, holott a négy intézményt a közszói tagok pontosan 
elkülönítik egymástól. 

Ezt a típust azért is elkülöníthetjük a fantázianevektől, a földrajzi helyre 
utaló és az emlékeztető nevektől, mert e típusban van utalás az intézmény jel
legére és tevékenységére. Ez az utalás sok névben metafora- vagy metonímia-
szerű, tehát rejtett, de ha valaki csak egyszer hallotta, vagy maga feloldotta ezt 
a szóképet, már megjegyezte az intézménynevet. A szókép feloldását azonban 
nagyon megnehezíti az, hogy a nevek többségükben idegen szók, idegen nevek, 
tehát az átlagember számára semmit sem mondanak. A tüzeléstechnikai vál
lalatok a görög fmmef/zfwj isten nevét vették fel. M a már azonban kevesen 
tudják, hogy a görög mitológia szerint ez az isten hozta le az égből a tüzet, és 
tanította meg az embereket a tűz használatára. Kevesen tudják azt is, hogy 
Merkwr a görög-római mitológiában az istenek hírvivője és a kereskedelem 
istene, az TÄrarwj Xaroj^zána- á? «/ar/MWgyar névadója Daedalus fia, aki apjával 
együtt a fogságból saját készítésű szárnyakon akart menekülni, de mivel kö
zel repült a naphoz, a viasz megolvadt, ő a tengerbe zuhant, s azóta is a nagy 
teljesítményekre való vállalkozás jelképe. Kevesen ismerik az am/bra (korsó), 
a /Mgrcafor (kereskedő), a <&%%%? (ház), a AerMrwrn (növénygyűjtemény), az 
imM?z, a koMfa&fa szavak pontos jelentését. Sok esetben még a név kiejtése is 
gondot okozhat, különösen az első találkozáskor. Hiszen több közülük meg
tartotta az eredeti írásmódját is (fromefAew.?, Domwa, Tawrw^^, csak kevés kö
veti az írásban a kiejtést (VmöÁsz, Expressz, Mer/cwr^ sőt arra is van példa, 
hogy a szó írása csak részben történik az ejtés szerint (/WusJ. 

Sok elnevezésnek a közszói jelentését jól ismerik. A z olasz eredetű fempo, 
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a francia Ko/w?, a latin-angol 2u%?rf.MZ, a görög X7w%z, a magyar fo/yo/a/ 
szók megértése nemigen okoz gondot, s a szándékosan jelképes kifejezési mó
dot mindenki megérti. 

KovALOVSZKY kifogásolja a mozaikszók mértéktelen elszaporodását, mert 
„káros szerepük van a szaknyelvek szakmai zsargonná válásában" (i. m. 149). 
A z intézménynevek e második rövidítési módjában is megvan ez a veszély. 
A szaknyelvek nagyon szívesen vesznek át szavakat idegen nyelvekből, s ezért 
tele vannak idegen szókkal. Különösen szeretik a német-angol és francia köz
vetítéssel bekerülő görög és latin szavakat. „Kedveltek az olyan nemzetközi 
idegen szavak, amelyek bizonyos előkelőséget, magas színvonalat sugallnak" — 
írja J. SoLTÉsz KATALIN (i. m. 96). H a még az intézmény nevének a megválasz
tásában is a görög, a latin és más nyelvek neveit és szavait választják, csak nö
velik az idegen szók számát. Jogosultságuk csak azoknak a neveknek van, 
amelyek a nemzetközi kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokban nagy sze
repet játszanak (Afercafo/-, 7&w%% TűwrMf stb.). 

E kifogások ellenére is szerencséseknek mondhatók ezek a nevek. A z in
tézmények tevékenységére közvetve jelképesen rávilágítanak, könnyen megta
nulhatók, a nyelvhasználatban a szövegeinkbe sokkal könnyebben beilleszt
hetők, mint a betűszók vagy a mozaikszók. Ezeknél jóval nehezebben merül
nek feledésbe. Jellemző példaként említem meg a kisvárdai Fw/W»t. Kisvár
dán m a hivatalos neve a Kaaofz/onek ó W & W Fa/Waf. Régebben a nevében 
szerepelt még egyedítő elemként a Fw/Aw? szó, kb. 30 évvel ezelőtt azonban a 
név megváltozott, és a Kw/W/z elem kiesett. A Kw/caMzw római tűzisten nevéből 
rövidült alak, amely közszóként a tűzhányót jelenti, most is él a városban, 
hiszen munkásai m a is úgy nevezik, sőt él a megyében is, pedig a vállalat ne
vének nagyon jó rövidítési lehetőségei vannak, a Fajönfo és az óWcWg szók 
egyformán érthetőbben és világosabban fejezhetnék ki az üzem tevékenységét. 

4. A nyelv hallatlan gazdagságát mutatja az a tény, hogy a beszélő nem
csak az ún. közszókincsből tud válogatni a különféle beszédhelyzetekhez illő 
szavakat és kifejezéseket, hanem a tulajdonnevekből is, tehát az intézmény
nevekből is. „Az egyetemen dolgozom", „a tudományegyetemen" „a Kossuthon 
dolgozom", „a Kossuth egyetemen", a „Kossuth Lajos egyetemen", „a Kos
suth Lajos Tudományegyetemen", „a KLTE-n dolgozom" — mindegyik meg
jelölő forma ugyanazt fejezi ki, csak éppen más és más beszédhelyzetben. S ha 
az intézmény neve megváltozott, az idősebbek gyakran emlegetik a régi nevén 
is, illetve annak különböző néwariánsain, s ha valamilyen becéző vagy gú
nyolódó nevet is kapott a más intézmények dolgozóitól, diákjaitól, bizonyos 
beszédhelyzetekben ezt a nevet használják. 

A z intézményneveknek ez a nyelvhasználati sajátsága, hogy a közszói 
elem, az egyedítő elem és a betűszavas vagy mozaikszavas változat pontosan 
ugyanazt jelöli, idézte s idézi elő azt a tanítást, amit J. SoLTÉsz úgy fogalmazott 
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meg: „az intézményneveket csak újabban sorolják a tulajdonnevek közé. 
Voltaképpen a tulajdonnév-kategória határához közeledünk ezek vizsgálatá
val, hiszen az intézménynevek jelentékeny része közszói kapcsolat, amelyben 
semmi — hagyományos értelemben vett — »tulaj donnévszerű <$: nincs..." 
(i. m. 95). Ez a sajátságuk okozza azt a sok gondot is, amelyet a leírásuk jelent 
az írásos beszédben. 

BACHÁT LÁSZLÓ 

Institutional Names in Everyday Usage 

Names of institutions, in their full forms, are long and ponderous. This 
is why they are shortened in everyday usage. 

One way of shortening these names is to form initial-letter coinages 
(abbreviations) or acronyms from them ( M T A , FTC, M Á V , M É H , K E R A 
VILL, K Ö Z É R T , etc.). This type has become by now a characteristic way of 
using names of institutions. 

It is usually those who employ official language who in the main resort to 
the use of acronyms, since in the offices of plants, factories and institutions as 
well as at conferences and talks they prefer to refer to the institutions by their 
acronyms. From among the written styles, the official and publicistic styles 
contain many abbreviations and acronyms. 

Another means of shortening institutional names for the speaker is to use 
only one element instead of the whole official name, according to the situation. 

There are three things important in this situation: one, how many insti
tutions of the same function are presented at the place of the conversation; 
two, what is the knowledge of the interlocutor, and, of course, who the speaker 
(interlocutor) is. 

The author goes into details about the particular type of institutional 
names which have come into being in the last two decades (Volán, Taurus, 
Amfora, Merkur, Herbaria, Tempó, Prometheus, Expressz, Mercator, Domus, 
Klima stb.). Although they show a resemblance to fantasy names, to names 
referring to geographical location, and to suggestive names, the author still 
regards them as a special type because these names have some reference, even 
if only in the form of metaphors or metanyms, to the nature and activity of 
the given institution(s). What makes the explanation of the figure of speech 
difficult is the fact that most of the names are of foreign origin, i. e., they are 
unfamiliar to the layman. It is difficult both to utter and to write them, and 
they also have to be learned. Still, they are lucky names, for they, symbolically, 
throw light on the activity of the institution, they are easy to learn, and can 
more easily be integrated into our daily usage than abbreviations or acronyms. 

L. BACHÁT 
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