
HAGYOMÁNYOK

Utasi-sarok; Pista-sarok; Pista sarka

A földrajzi nevek elsődleges funkciója a táj valamely pontjának megnevezése
a rajta élő ember tájékozódásának megkönnyítése céljából. Ennek következ-
tében kifejezik egyrészt a táj jellegzetességeit, másrészt az ember és a táj
viszonyát. Mint sajátos nyelvi alakulatok nagyjából azokkal a vonzásokkal,
sajátosságokkal rendelkeznek, mint a köznyelv állandó szókapcsolatai (szó-
lások, szóláshasonlatok, közmondások stb.). Ez többek között azt jelenti, hogy
a neveket alkotó szavak nem mindig alapjelentésben használatosak (Márvány-
sziget: szikes folt Jászapáti határában: Német-temető: egy, népi tudatban élő
esemény alapján megnevezett határrész ugyanott stb.). A fentiekből követ-
kezik, hogy a nyelvi alakulatok általában sajátos stilisztikai-esztétikai töltéssel
bírnak. Termézsetesen nem valamennyi földrajzi névnek van erőteljes stilisz-
tikai velejárója, jelentős részük esztétikai szempontból nem telített, hanem
semleges, közömbös, esetleg színtelen. Esztétikai szempontból külön figyelmet
érdemelnek a névváltozatok. A címben szereplő névváltozatok jól mutatják,
hogy fejlődik, változik, alakul egy-egy tereppont neve a nép gondolkodás-
módjának függvényében.

Az Utasi-sarok hivatalos, írásbeli név. Egy autóbusz-megálló neve, amely
a Jásziványra vezető műút mentén található. Saroíc-nak nevezik, mert a hat
kilométeres szakasz legnagyobb kanyarulatát jelöli, és Utasi, mert egy,
hajdan jelentős földterülettel bíró család tanyája-birtoka mellett található.
Tényszerű, pontos megnevezést hozott létre a hivatalos névadás, és ezt a
tájon élő emberek el is fogadták.

A Pista-sarok változat már egyéb összetevőket is hordoz. Egy ma is élő
személy sajátos életvitelére utal. Ez az ember nem úgy élt, s él, mint a család
előző generációi. A második világháború előtt először egy kissé dzsentrik
módjára múlatta napjait, majd nagyon elszegényedett. A felszabadulás idejére
a hajdani gazdagságot mutató épületei összedőltek, és nem kevés földjéből
a tulajdonos nem könnyen tudott megélni. A környék, a falu lakói mindezért
nem tartották átlagos embernek, s így szóbeszéd, gúny tárgya lett. (Romos
tanyáját gúnyosan „Mintagazda" tanyájának nevezték.) Csaknem mindenki
Pistá-nak hívta a hajdani gazdához jobban illő és használatosabb István
helyett. így születhetett meg az első változathoz képest kevésbé komoly Pista-
sarok megnevezés.

A névalkotók, -használók újabb, könnyed, játszi hangulatú teremtménye
a Pista sarka. Ez a név tréfás hangulatú, nincs már benne számonkérés,
kemény ítélkezés, hanem játék, játszadozás a szóval. Az útvonal alakját,
vonalvezetését jelölő jelentés helyébe testrész jelentés lépett. Ez az alapja
a nagyon könnyed hangulat megteremtésének.
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A három megnevezés azonban funkciót tölt be: megjelöli a táj egyetlen
tájékozódásul szolgáló pontját. Stilisztikai értékük különbözőségét az mutatja,
hogy a három megnevezés mindegyike más-más beszédhelyzetben, szöveg-
környezetben funkcionál természetes módon.

Hasonló jellegű, bár hangulatában eltérő névváltozat a szintén Jászapátin
található Szőlőben-levő-fakereszt népnyelvi változata: Pléh-Jézuska. A hiva-
talos név stilisztikailag színtelen, a színhely megnevezésével konkretizál,
ráadásul három elemből ál, s a levő szó jelenléte a nevet nehézkessé teszi.
(A hivatalos névadás a 18. században produkált ennél nehézkesebb nevet is:
Régi-dinnyeföldekbenvaló-fertő.) A másik névalak színes, és sajátos népi
szemléletet tükröz. A színhelyet nem nevezi meg, látszólag tehát nincs olyan
pontos, mint az első változat, s mégis a pontos tájékozódást szolgálja a nevet
használók tudatában, hiszen hasonló kereszt nincs a nagyközség határában.
A kicsinyítő képző kedveskedő hangulata lesz a név esetében az esztétikum
forrása.

Néhány név hangulata megszépíti a táj tényleges jellegzetességeit, értékét.
A Virágos határrésznév rossz minőségű területet jelöl, de a Liliovios-fertő
sem különösebben kedves hangulatot ébreszthetett a nevet használókban.
Külön figyelmet érdemelhet e szempontból egy név két változata: Mitérke-
kisasszony tanyája, illetve Mitérke-tanya. Ennek a földrajzi névnek első eleme
ragadványnév, amelyet a népi nyelvhasználat valóban sajátos módon alkotott
meg. A név tulajdonosa alacsony, vékony hölgy volt. Minthogy az ilyen nő
sem bírhatta a paraszti munkát, a nép szerint keveset ért. Ebből a szemlélet-
ből fakad a Mit ér? (keveset, semmit), és ehhez járul a -ke kicsinyítő képző.
Így született a Mitérke név, amelyben a -ke képző valamelyes lekicsinylést
fejez ki.

Akadnak olyan nevek is, amelyek egyértelműen negatív viszonyt fejeznek ki
az adott tájegységhez, terepponthoz: Rosszrét, Nagyszék, Szerbia, Szibéria.
(Az utóbbi két nevet a településtől nagyon távol fekvő, más település hatá-
rához tartozó terület megnevezésére használják a jászapátiak. A névanyag
egy egészen kis százaléka obszcén: Körül-szaros-csárda, Kanyi Pista dőlleje.

Sajátos esztétikai értéket hordoznak azok a nevek, amelyeknek köznyelvi
értelemben vett jelentésük nincs vagy már elhalványodott: Barattyús (Jász-
ivány határában), Varnyas, Szederjes, Csátés (Jászapáti). E nevek expresszivi-
tása a szavak funkciójának szűkülése, bizonyos értelemben vett megmere-
vedése folytán válik erőteljessé.

A metaforaalkotás a névteremtés fontos eszköze. Néhány több elemű név
ennek folytán válik nagyon expresszív hatásúvá: Patkó-ér, Szöghatár, Tetyű-
part, Kaszás-rét, Fínyes-tó stb. Az első három esetén az alak, forma lesz
a névátvitel alapja, a Kaszás-rét névben a funkció lesz a megkülönböztetés
alapja, a Fínyes (fényes)-tó talán költőiségével hat elsősorban.

A történeti névanyagot is tartalmazó gyűjteményben külön színfoltot jelen-
tenek a korábbi századokban kialakult és használatos latin nyelvű megneve-
zések: calcatura=nyomás, notariális=jegyzői, kantoriális=kántor stb.

A latin nyelvű megnevezések a 19. század elejétől a magyar nyelvű alakkal
rendszerint párhuzamosan szerepelnek: Alsó-calcaU(.ra=Alsó-nyomás.

Jellemző és természetes vonás a névanyagban jelentkező antonimitás,
amely különösen a jelzői funkciójú meghatározó elemekben válhat esztétikai
jellegzetességgé. Például az alsó-felső ellentétpár 7 esetben teljes, azaz a
határ névanyagában van Alsó- és Felső-nyomás, 4 esetben csonka, azaz van
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pl. Alsó-nyomási dűlő, de „Felső-nyomási" dűlő nincsen. Továbbá: belső-
külső 3 esetben teljes, 5 esetben csonka. Feltűnő a kis-nagy ellentétpár 3
teljes és 17 csonka előfordulása. Ennek okát, magyarázatát adja a következő
névpár: Az Alsó-nyomás Jászapáti határának nagyjából a felét jelöli, és az
Alsó- és Felső-nyomás között elterül még a Kis-Alsó-nyomás, amely az Alsó-
nyomás egy részét jelöli. Itt a megnevezés szembeállítása a rész-egész viszo-
nyában történik (Vö. Gyep, Kis-gyep).

A földrajzi nevek esztétikai töltése szorosan összefügg tehát a névadás
lélektanával. Az ember tájhoz fűződő viszonya határozza meg az elnevezést,
továbbá ember és ember kapcsolata, viszonya is igen fontos tényező egy-egy
tereppont megnevezése szempontjából, hisz a hajdani birtoklási helyzet a
névanyag kialakításában fontos szerepet kap. Így aztán egy-egy település
földrajzinév-anyaga — a nép nyelvi fantáziájának szülötte révén — rokon
a népköltészettel is.
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