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Hol és hogyan éltek a régiek?
A volt Szolnoki járás földrajzi nevei „válaszolnak''

A volt Szolnoki járás földrajzi név-anyagát készítem elő kiadásra (Jászladány. Szajol.
Szászberek, Tiszajenő, Vezseny, Zagyvarékas). A névanyagból levonható tanulságokat
szeretném itt közkinccsé tenni, abban bízva, hogy ettől a jövőben több fiatal kolléga
kap kedvet a gyűjtőmunkához.

A gyűjtéssel sietni kell, mert szemünk előtt változik meg a táj. lecsapolnak,
kiszárítanak területeket, új városrészek alakulnak ki, cserélődik a lakosság. Az anyagi
változással egyidőben a névanyag is átalakul, részint több régi elnevezés kihal, részint
új nevek keletkeznek. A rég használatos nevek már csak az idősebbek emlékezetében
élnek, a középkorú és fiatal generációnak pedig már nincs szüksége a mindenre kiterjedő
aprólékos névrendszerre, hisz sokan közülük vagy az iparban, vagy a
farmergazdaságban, vagy máshol dolgoznak, s gondolkodásuk alapvetően megváltozott.
Az átlagember ma már szülőföldjének csak jelentősebb neveit ismeri, és felhasználható
névkészlete igen szűkös. Az újonnan keletkezett elnevezések kevésbé kötődnek
generációkhoz. A földrajzi nevek „elmondják" a táj évszázados történetét, jellemzik az
ott élő ember életét, társadalmi, gazdasági helyzetét kulturális színvonalát. A
névanyagban visszatükröződik az együttélő népek nyelvi és más kölcsönhatása is.

Tanulságos vallatóra fogni a földrajzi neveket a valóságos és kitalált történelmi
eseményekről. A vizsgált hat település névanyagában a honfoglalástól szinte napjainkig
találunk ilyen adatokat. A „Cibaki út. Császár út, Király út" hármas elnevezés
Tiszajenőn ugyanarra az útra vonatkozik. A helyi hagyomány szerint Árpád fejedelem
fényes kíséretével Cibakházánál a réven kelt át a Tiszán, majd a cibaki úton haladt
tovább a Tetétleni dombokig, ahol megpihent. Nagykőrös határában ma is megtalálható
a Tetétlen-domb, melyen 1896-ban a honalapítás emlékére Nagykőrös közönsége 8
méter magas obeliszket állíttatott.

A hűbéri társadalom korából maradtak fenn a következő elnevezések: Akasztó
(Szajol), Bitó (Zagyvarékas), Regálé (Vezseny), Dézsma-kert (Zagyvarékas).
Kölykes-part, Telek-ér, Telekszállás (Jászladány). Számunkra különösen becses az
utóbbi három elnevezés Jászladányból. Kölykesszállás és Telekszállás a néphagyomány
szerint a nomád jászok szálláshelyei voltak. Téli szállásként maradt meg adatközlőim
emlékezetében Kölykesszállás.

A csaknem 150 éves török megszállás (1526—1698) maradandó nyomokat hagyott
az itt élő népben. Tucatnyi elnevezés tanúskodik e nehéz korszakról ma is: Török falu.
Török-part (Tiszajenő), Török bázis. Török temető (Szajol), Török ér-páskum.
Sinka-halom (Zagyvarékas), Hímesegyháza, Kürti-fenék, Templom-part (Jászladány).
Jujgatós-erdő (Szászberek), Búzás vermek (Vezseny). A tiszajenői lakosok szerint a
Tisza-parton egykor török település állt. Erről a területről az 1920—30-as években

_ _ _



TÁRSADALOM

szántás közben török edények, cserepek kerültek elő. Szajolban török erődről tudnak.
Jászladány határában pusztult el Hímesegyháza, mely állítólag gazdagon díszített
templomáról kapta nevét. Kürtöt ugyancsak elpusztult településnek tartják, amelynek
temploma a Templom-part közelében lehetett. Szászberek lakói a török elől a nádassal
övezett Jujgatós-erdőbe menekültek. Vezsenyen a templom és a mai Széchenyi utca
között a járda és az úttest alatt húzódó vermekben rejtették el a búzát a török majd
később a vasas német, a Habsburg abszolutizmus korában a vértet viselő osztrák
nehézlovassági katonák elől. A Sinka-halom a csodaerejű gulyásbojtár Sinka Gábor
nevét őrzi. Zagyvarékason róla az a monda járja, hogy Szolnok alól ide csalogatta a
törököket, majd lenyilazta őket. Ő is itt halt meg, s szeretője, amikor rátalált, bánatában
elemésztette magát. Egy csipkebokor tövében alusszák örök álmukat. Más változat
szerint Sinka Gábor csikós volt, és sok osztrákot ölt meg ezen a helyen.

A Rákóczi szabadságharc és a Habsburg abszolutizmus kifejlődésének korszakát
(1699—1789) idézik a következő nevek: Peres-sziget (Szajol), Peres, Peresi dűlő. Peres
fenék, Ráchalom (Jászladány), Régi templom, Monostor (Szajol), Bóczér-rét (Vezseny).
Jászladányi adatunk az 1762-es határper emlékét őrzi, mely Ladány és
Jászalsószentgyörgy között folyt. Szajol Szolnok városával keveredett határvitába. A
per pontos időpontját nem tudjuk, csupán annyit, hogy a község 1668—1774 között
sűrűn került szomszédaival határvitába. Szajolban 1744-ben épült a Tisza partján a régi
templom, az 1786-os árvízi térkép még jelöli, majd a Tisza véglegesen elmossa. Emlékét
csak a földrajzi név őrzi. Vezsenyen a Bóczér-rét elnevezést a helyi hagyomány a
Péro-féle rác lázadással hozza összefüggésbe. Bócz rác vezér vezetésével állítólag a
rácok Vezsenyt elpusztították és a helyi lakosság a falu határában húzódó 159 holdas
nádas-mocsárba menekült. A Szegedinác Jovánovics Péro szerb határőr vezette
antifeudális parasztfelkelés 1735—1736-ban sepert végig az Alföld déli részén. Úgy
tudjuk, hogy Vezseny 1714-ben pusztult el. A feltételezett szerb személynév kutatásaink
szerint magyar. 1485: Boocz (György) 1721: Johannes Bocz r. világi személynév M:
apanév 1478: Gregorius Booczeer 1577: Boczer ~ bócér: kócos, borzas, 'fésületlen' M:
gondozatlan haj 'ostoba, bamba' M: belső (lelki) tulajdonság. További adatok dönthetik
el a Bócz személynév és Péro kapcsolatát, valamint Vezseny 1714 utáni elpusztulásának
körülményeit. Jászladányban a rácokkal vívott ütközet helyszínének tartják a
Rác-halmot. A Rákóczi szabadságharc idején a községet sorozatos rác betörés éri.
1706—1707 telén történt a legsúlyosabb rajtaütés, majd ezt 1709-ben újabb követte.

Az 1848—49-es szabadságharc emlékét a Döghát (Zagyvarékas) földrajzi név őrzi
A helyi lakosok úgy tudják, hogy 1849-ben Damjanich ulánusait itt támadták meg az
osztrákok és sok magyar katona esett el az ütközetben. Talán az 1849. március 5-i
szolnoki csatában az Abony felől támadó Ottinger dandár és Vécsey hadosztály közötti
összecsapás helyszínét jelöli a név.

Az Osztrák-Magyar Monarchia korára (1868—1918) utalnak az Erzsébet-szobor
(Szajol), Erzsébet iskola (Jászladány) elnevezések. Wittelsbach bajor hercegnőt, I.
Ferenc József feleségét, akit 1867-től magyar királynévá választottak, nagyon szerették
a magyarok és személye körül már életében valóságos kultusz alakult ki, ami 1898-ban
bekövetkezett halála után még tovább fokozódott. Szajolban felállított szobra 1944—45
között, a háborús események idején pusztult el. Jászladányban még életében. 1857-ben
építették fel tiszteletére az iskolát.

A Tanácsköztársaság (1918—1919) eseményeiről vallanak az Izsó utca, Lázár utca.
Proletár-földek (Jászladány), valamint az Akna-gödör (Zagyvarékas) nevek. Dr. Izsó
Lajosa orvos és Lázár Frigyes Jászladányban az 1919. évi Magyar Tanácsköztársaság
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helyi direktóriumának tagjai voltak. Öregek visszaemlékezésiből tudjuk, hogy a
községben 1919-ben földet osztottak. Zagyvarékas és környékén 1919-ben fegyveres
összecsapásokra került sor.

Részben a Horthy-korszakhoz (1919—1944), részben a világháborúhoz kötődnek a
következő nevek: Cselédházak (Szajol, Szászberek), Urasági cselédek legelője
(Szászberek), Intézőtanya (Szajol), Számtartó lakása, Tisztilakások, Gépészkút. Árendás
(Szászberek), Árendásházak (Vezseny), Vitézi-földek (Jászladány), Vitézi-telkek
(Zagyvarékas), Mezítlábas utca, Úri kaszinó, Levente iroda (Jászladány), Tankcsapda
(Szajol, Vezseny), Lövészárok (Jászladány), Lőszerraktár (Vezseny). A „Tsiztilakások"
név a nagybirtok gazdatisztjeire vonatkozik. A „Mezítlábas utca" név utalhat az utca
szegény lakóira, a Rákóczi szabadságharcban Esze Tamás katonáira, vagy a jászkunok
között két évszázadon keresztül missziós munkát végző ferences barátokra. A
helytörténeti kutatásra vár, hogy megtalálja a helyes választ.

Érdemes elemezni a településrészek neveit is. Tabán, Kutya-szeg (Zagyvarékas).
Öregfalu (Szajol) a települések régebbi, rendezetlenebb része. A lakosság településen
belüli rétegzettségérc következtethetünk a Szegény-negyed (Zagyvarékas). Úri-negyed
(Szajol), Krakkó, Trakkó, Olajváros, Zeneváros, Purgé, Purgyé (Jászladány) földrajzi
nevekből. Ladányon mind a hat elnevezés a cigányok lakóhelyét jelöli. Az ismeretlen
eredetű purdé szónak 'cigány' népies használatban 'cigánygyerek' jelentése van.
Jászladányban „purgyé, purgé" változatok fordulnak elő. Jászladányon a település magja
egyben a legsűrűbben lakott rész a „Város" nevet viseli. A településrészek
elhelyezkedéséről informálnak bennünket a következő névadatok. Az alacsonyabban
fekvő déli, szegényebb emberek által lakott rész volt az Alvég (Zagyvarékas), a
magasabban fekvő, északi, tehetősebb lakóknak otthont adó rész a Felvég (Jászladány).
Ugyancsak erről tájékoztatnak az olyan elnevezések mint: Vasúton túli rész
(Zagyvarékas), Falu vége, Belső rész (Vezseny), Újtelep (Szajol, Jászladány).
Belső-újtelep, Vasúti-újtelep (Zagyvarékas). Zagyvarékason 1956-tól kezdett kiépülni a
vasút közelében az új településrész.

Ennek a vidéknek változatos természetes állatvilága van. Erdőben, csalitos helyeken,
mezőgazdasági területeken élő állatokra utalnak a Szarvas-ér (Zagyvarékas). Fácános
(Szászberek), Nyulas (Szászberek, Jászladány), Rókalyuk (Jászladány), Rókalyukas-hát
(Vezseny) helynevek. Vezscnyen az árvíz elől a Rókalyukas-hátra menekültek a rókák.

Vizek, vizes rétek, legelők, mocsarak lakóit örökítik meg a következők: Vidrás-ér
(Vezseny), Vidra utca (Zagyvarékas), Daruháti-gyep (Szászberek), Bibici Egyes
Tábla-ér (Szászberek), Bibic-hát (Jászladány), Kócsag-telep, Gólya utca (Jászladány).
Gólya-lapos (Szajol), Nagy Békás-ér, Kis Békás-ér (jászladány), Szúnyogos
(Jászladány), Szúnyog rámpa (Szajol). Ezek a nevek ritka vagy ma már ezen a vidéken
kipusztult állatfajokról is tanúskodnak.

E vidék földrajzi név anyagában a tenyésztett állatok közül a szarvasmarha- és a
lótartásnak a leggazdagabb a szókincse. Az általános megjelölés mellett, az állatok
nevére és korára utalnak a következő helynevek: Marhajárás (Szajol, Szászberek).
Szarvasmarhatelep, Bikás-ér (Jászladány), Bikaistálló (Tiszajenő), Tehénjárási-hát
(Szászberek), Tehénjárási-dűlő (Jászladány), Borjústanya (Jászladány).
Növendékmarhakarám (Szászberek). Lóusztató (Szajol), Csődöristálló (Jászladány).
Csikó-kert (Szajol). A szarvasmarhák és a lovak hasznosítási módját bizonyítják a
következő nevek: Göbölyjárás (Szászberek), Vágójárás (Jászladány). Ököristálló
(Szászberek), Igáslovak istállója. Parádés istálló (Szászberek). „Parádés kocsit csak
nagyurak, nagy gazdák és kocsin járó orvos doktorok tartottak" (Kiss Lajos: A szegény
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emberek élete. Budapest, 1981. 130.). Az állattartás módjára következtethetünk a
Gulyaistálló (Szászberek), Gulyiatató (Tiszajenő), Csordakút (Jászladány). Ménesjárás
(Vezseny) nevek alapján is. Az egykori rideg állattartás emlékeit már csak a földrajzi
név-anyag őrzi ezen a vidéken. Sok helyen tartottak sertést, juhot, apró jószágot. Erre
utalnak a Disznóhát-part, Disznójárás (Szajol), Sertéstelep (Jászladány). Csürhejárás
(Vezseny), Juhhodály (Szajol), Birkahodály (Szászberek, Vezseny). Kosjárás
(Zagyvarékas), Baromfitelep (Szászberek), Csirketelep, Csirkéstanya (Jászladány).
Libatelep (Jászladány, Szászberek), Lúdhátimajor, Kacsatelep (Szászberek) elnevezések.
A haltenyésztés és a vándorméhészkedés nyelvi emléke a „Halastó"' Vezsenyen.
valamint a „Méhes-erdő" Szászberken.

Irodalmi emlékek fűződnek Zagyvarékason a Fürdő utcához, annak egyik házában
lakott és töltötte gyermekkorát Móricz Zsigmond fia: Móricz Imre. Tiszajenőn a
Perces-állomás név születésénél Szabolcska Mihály bábáskodott. A költő személyesen
intézte el testvére családjának, akik itt éltek, hogy egy percre megálljon a vonat.
Vezsenyen a Rókalyukas-hát név a következő versszerű töredék megalkotására ihlette
az ismeretlen versfaragót:

,,Bocskor-ér, Tőke-ér, Katóka
Belegrád, Peti-fok
Vigyenek engem a Rókalyukas-hátra. "

A versike a helyi erek, fokok elnevezését őrzi.
A földrajzi nevek művelődéstörténeti és egyéb vonatkozásait még hosszan lehetne

taglalni. Azt hiszem, a fentiek elég világosan bizonyítják, hogy érdemes gyűjteni őket.
A kiadás előtt álló földrajzi név-anyagot tartalmazó adattárak nélkülözhetetlen forrásai
lehetnek a szaktudományoknak, közművelődésnek és az iskolai oktatásnak is.
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