
TÉKA
A nevek visszavezetnek a múltba
(Szolnok megye földrajzi nevei — !. kötet)

Emberöltőkön át ismert halmok, vízerek, dűlők esnek áldozatul napjainkban a
mezőgazdasági termelésnek. Többszáz hektáros táblákat alakítanak ki, amelyek
egymástól is alig különböznek. Az egykor jellemző térszíni formákkal, földdé
lett tanyákkal együtt pedig feledésbe merülnek azok nevei is.

Jászfelsőszentgyörgy határában a kedvezőbb talajművelés érdekében nem-
régiben felszántották a Hajtai utat. Azóta csak ,,té huszonegyes" táblának ne-
vezik azt a környéket, eligazításkor a traktorosnak, gépkocsivezetőnek nem
szükséges pontosabb magyarázat. A T—21-gyel jelzett 21-es táblának a Jászbe-
rényi Zagyvamenti Tsz-ben ez a neve. Ez a jelölés szerepel a térképen, így
tartják számon a földhivatalban, a megyei tanácsnál, az Állami Biztosító jegy-
zőkönyvében ugyancsak így azonosítják a jégverés helyét. Bár a táblásítás már
korábban megtörtént, de a „Hajtai út menti föld" elnevezés egészen mostanáig
tartotta magát. Egy ideig még az emlékekben tovább él, de ott se sokáig, mert
azon túl, hogy a helymeghatározás alapja, az út megszűnt, hosszú is volt.
Mondhatnánk nem kár érte, hiszen mennyivel egyszerűbb a T—;21, és mégis, a
korábbi név legalább utalt egy hajdani mocsárvilágra.

Természetesen ennél jóval patinásabb földrajzi nevek létjogosultsága is
veszélybe került az utóbbi néhány évtizedben. A mezőgazdaság átszervezése, de
méginkább a komplex melioráció szinte teljes egészében átrajzolta a határtér-
képeket. Nem is egyszerűen egy régi állapot megváltozásáról van szó, hanem
a nevekben megőrzött évszázadokra visszanyúló' népi emlékek eltörléséről.
Több tíz nevet egyetlen szám helyettesít, ami kétségkívül megkönnyíti az azo-
nosítást a termelés, ellenőrzés különböző területein, de nem utal gazdálkodási
szokásokra, termőképességre, nevezetes eseményre és a földjével együtt élő
parasztember megfigyeléseire, észjárására.

A földrajzi nevek gyűjtése országszerte a honismereti mozgalom fellendü-
lésével egyidőben a hatvanas évek elején kezdődött. Szolnok megyében a
Damjanich Múzeum által meghirdetett pályázatok adtak ennek lendületet,
amelyekre honismereti szakkörök, tanáraik irányításával középiskolás diákok
és egyéni gyűjtők küldték be munkáikat. A lelkesedés legtöbb esetben nem
nélkülözte a szakmai felkészültséget sem, az átfogó, tudományos anyaggyűjtés
azonban mégis a Jászberényi Tanítóképző Főiskola bekapcsolódásától számít-
ható. A Megyei Múzeumok Szervezete és a főiskola 1976-ban kötött együtt-
működési megállapodást és akkor az egész megyére vonatkozó programot fogal-
maztak meg. A munka a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Inté-
zetének segítségével a következő évben kezdődött és tavaly végre megjelent
Szolnok megye földrajzi neveinek első kötete.

A volt jászberényi járás után (melyből az akkori állapot szerint hiányzik
Jászladány) a főiskola 1989-re fejezi be az egykori kunszentmártoni járás föld-
rajzi neveinek gyűjtését. Ezzel párhuzamosan a megye más területein is jól
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halad a munka, összességében azonban a teljes névanyag feltérképezése leg-
alább még egy évtizedet igénybe vesz. Az országban elsőként 1964-ben meg-
jelent Zala megyei gyűjteményt tehát mintegy 30 évvel követi majd csak Szol-
nok megye. A Dunántúl nagy részén már befejeződött a gyűjtés és a szakem-
berek úgy számolnak, hogy az egész országban az ezredforduló körül — Nyugat-
Európától több, mint 100 évvel elmaradva — ér véget ez a korszakos munka.

A földrajzi nevek gyűjtése más országok példáján a múlt század második
felében nálunk is megkezdődött és Pesty Frigyes történettudós kezdeményezé-
sére a hiányosságai ellenére értékes anyag gyűlt össze. Annak kiegészítésére,
tökéletesítésére történt későbbi javaslatok mindaddig eredménytelenek marad-
tak, amíg a honismereti mozgalom fel nem karolta a tovább már nem halogat-
ható értékmentést. A munka az anyagi háttéren túl az ügy iránt elkötelezett
szakembereket, lokálpatriótákat követelt. Ilyen ember állt a jászsági földrajzi
nevek gyűjtésének az élére is Farkas Ferenc, a tanítóképző főiskola magyar—
német szakos tanárának személyében. Szülőfalujában, Jászapátin már diákko-
rában megízlelte a dűlő- és határnevekben rejlő népi bölcsességet, doktori disz-
szertációját is ebből a témából írta. A tudományos munkához megfelelő bázist
adott a főiskolai diákság és maga az intézmény, ahol az érdeklődők Farkas
Ferenc vezetésével tudományos diákkörön mélyrehatóbban is foglalkoznak
névtannal.

Jó felkészítés és a gyűjtés folyamatos figyelemmel kísérése garantálta, hogy
a 17 főiskolai hallgató az 5 pedagógussal forrásértékű művet alkosson. Az or-
szágos szempontok és a már megjelent kötetek tanulságai alapján rendezett
előkészítő tanfolyam, valamint alapos útmutató segítette a munkát. A gyűjtők
több olyan helybeli adatközlővel dolgoztak együtt, akik jól ismerték a telepü-
lést és a tanyavilágot, nemcsak emlékeztek a határnevekre, de tudták azok
magyarázatát is. A gyűjtésben közreműködtek a téeszek, a tanácsok, három
községben pedig (Jászapátin, Jászjákóhalmán és Jászkiséren) sokat segítettek
a honismereti szakkörök. Legfontosabb teendő az élő névanyag rögzítése, hely-
hezkötése volt, "mert a történeti (a köztudatból kiveszett) helynevekhez már
úgyis csak dokumentumokból lehet hozzájutni. A neveket helyi dialektusban
jegyezték le és kiegészítették a névadás alapjául szolgáló népi magyarázattal.
Az így összegyűlt anyagot még további adatközlőkkel pontosították és csak az-
után véglegesítették. A kezdeti lendület és a már részben összegyűjtött anyag
következtében a vállalkozás először gyorsan haladt, de megtorpanás miatt csak
1983 elejére fejeződött be, az ellenőrzés pedig ugyanazon év júliusában.

A földrajzi névgyűjtemény teljessége érdekében a jelenleg használatos,
vagy még ismert neveket egybevetették, kiegészítették a történeti anyaggal is.
Ezek a múlt század közepén készült croquis-k (vázlatos kataszteri térképek) az
1860-as évekből származó nagyszabású Pesty-féle felmérés, valamint a múlt
század második felében és az 1900-as évek elején készült színes birtokvázlatok
helynevei voltak. Hasznosították a Helységnévtár (1973) és a legfrissebb katasz-
teri térképek adatait is. Előfordult, hogy a régi nevek már kiestek a falu emlé-
kezetéből, vagy pedig a felidézett nevek helyét nem találták és a térképek
vázlatossága miatt nem is sikerült valamennyit pontosítani. Ezeket külön jelzi
a gyűjtemény.

A kötet közel 10 ezer névcikket tartalmaz, vagyis a Jászságban átlagosan
minden ezer hektárra 90 névcikk jut. A névadási szokásokat meghatározó tár-
sadalmi, gazdasági viszonyok gyökerei az 1745-ös redempcióra (megváltásra)
vezethetők vissza, amely biztosította a szabadparaszti gazdálkodást. Az ősibb
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helynevek egyébként képet adhatnak a korábban is kiváltságos jászok életéről,
megvilágíthatják a feudalizálódás folyamatát. Egyes kutatók a betelepedés, sőt
az azt megelőző múlt emlékeit is keresik a földrajzi nevekben. Kétségtelen
azonban, hogy a redempció volt legnagyobb hatással a nevek keletkezésére,
mivel más kapcsolata alakult ki az idevaló embernek a földdel, mint a nagy-
birtokok jobbágyainak. A falu közösen használta a határt és lényegében meg-
szabta a gazdálkodás rendjét. A múlt század közepétől, amikor a közbirtokos-
sági földeket kiosztották, az erőteljesen megindult tanyásodással újabb név-
használatok terjedtek el. Tovább szaporodtak az egyébként is jellemző birtok-
lásra utaló nevek, amelyek a helymegjelölést egyértelművé tették és más, ko-
rábbi, a kutatók számára értékesebb neveket szorítottak ki. Szabó László a
Jászság földrajzi neveit vizsgálva megállapította, hogy a somogyi, zalai, vasi,
illetve a hevesi, nyírségi gyűjtemények adataitól eltérően az összes jászsági
nevek egyharmada, a külterületi neveknek pedig több, mint fele tanyanév.

Természetesen az előbbiektől függetlenül is keletkeztek és haltak el nevek,
mert a névadásban számtalan tényező közrejátszott. A vízjárások, majd azok
szabályozása, nevezetes események, a föld megművelésében történt változások,
a falu terjeszkedése, térszíni formák, a földből előbukkanó csontok, mind-mind
a helymegjelölés, tájékozódás, a névadás alapjául szolgáltak. Egyes megneve-
zések szívósan tartották magukat a változások ellenére is, másokat elmosott az
idő és átadták helyüket találóbb, pontosabb, vagy könnyebben megjegyezhető
neveknek. A jászsági földrajzi nevek életében a földosztás nem játszott olyan
fontos szerepet, mint a téeszek megszervezése, a korszerű nagyüzemi gazdál-
kodás. Megváltozott a parasztembernek a földhöz való viszonya, a munkatempó
felgyorsult, a távolságok lerövidültek. A dűlőutakat, halmokat, parcellákat
egybeszántották, a jellegzetes tájékozódási pontokat megszüntették. Megvál-
tozott az egész határ léptéke. Az elmúlt két évtizedben különösen sok földrajzi
nevet töröltek le a térképről és minden bizonnyal az emberek emlékezetéből is.

Jászfényszaru külterületét a kötet tanúsága szerint 495 különböző névvel
jelölte meg a falu. Ebből 17 a nem lokalizált töréneti név, 48-nak nincs nép-
nyelvi megfelelője, de hogy mennyi tartozik közülük a mindennapokban hasz-
nált nevek közé, azt nem lehet megmondani. A Béke Tsz 6800 hektáros terü-
letét 23 táblára osztották, mindegyiket számmal jelölték, táblatörzskönyvben
rögzítették azokat a jellemzőket, amire a termeléshez szükség van (nagyság,
földminőség, fizikai, kémiai jellemzők, művelési ágak...). Ezeket alszámok,
kódok jelölik, úgy, hogy a számítógép is eligazodik rajtuk, de a korábbi határ-
nevek sehol se szerepelnek. Lehet, hogy a megváltozott környezet a lelketlen
számok mellé beszédesebb megjelölést kínál, amelyek a korábbi évszázados
nevektől teljesen függetlenül is keletkezhetnek, de meg is tarthatja, vagy újra
felfedezheti a gépen ülő ember az apái megfigyeléséből származó nevet. Egye-
lőre azonban a névadásban, de a használatban is teljes elsivárosodás tapasz-
talható. A Parajos, Kincses, Kenderföld, Massza elnevezések régen jó minőségű
szántót jelöltek, a rosszak pedig Nyavalyás, Nagyszik, Nyilas, ördöghát, Petá-
kos, Halesz, stb. nevet kaptak. Ma legfeljebb csak az idősebbek emlegetik még
ezeket, de senki nem törődik megőrzésükkel.

Inczefi Géza írja az 1070-ben megjelent Földrajzi nevek névtudományi
vizsgálata című könyvében a következőket: ,.A földrajzi nevek kihalása éppen
olyan természetes folyamat a nevek életében, mint az új nevek keletkezése...
Ez a természetes rend csak akkor változik meg, ha az ember életében, vagy a
földön olyan mélyreható változások történnek, amelyek az egyensúlyt meg-
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bontják, a nevek nagyarányú pusztulását okozzák." A szocialista gazdálkodás
hatását még nem tudta felmérni, de úgy tűnik a folyamat egyirányú és meg-
állíthatatlan. Évszázadokra visszanyúló emlékezet merül így feledésbe, magá-
val rántva olyan értékeket, amelyeket a nyelvészet, régészet, néprajz település-
és művelődéstörténet hasznosíthatna.

Ennek a kihívásnak tett eleget a Jászberényi Tanítóképző Főiskola gondo-
zásában megjelent kötet. A további tudományos felhasználás céljából az utolsó
órákban" rögzített egy nagyrészt pusztulásra ítélt állapotot. Ezen túl a gazdag
névanyag adatokat szolgáltat az újkeletű névadásokhoz hogy a falusi ember
ne idegenedjen el környezetétől, a nevekben megőrzött múltjától A gyűjtők
munkáját a teljességre törekvés jellemezte, de az anyag jellege és a gyűjtés
módszere kizárta, hogy a lista teljes legyen. Például a kötettel elleniében nem
1Smeretlen hely Jászberényben a Sárkány-szög (hamarosan horgásztelkeket
alakit ott ki a tanács). Jászjákóhalmán a Szőke-halom (a jelenlegi temető) to-
vabba kimaradt több név Fodor Ferenc által a 30-as években gyűjtött anyag-
ból, a megjelenés óta ismeretlennek hitt közneveknek találták meg a magya-
rázatát. .. A közzététel tehát lehetőséget teremtett a széleskörű ellenőrzésre ki-
igazításra egyben feladatokat jelölt meg újabb gyűjtésekhez. A hiányosságai
ellenere forrásértékű, korszakos jelentőségű gyűjteményt vehet kezébe a kuta-
tó, a lokálpatrióta és a kíváncsi ember.

LUKACSI PÁL

Szily Géza:
Éjszaka a magas

kötélen
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